
ಟೌ 

ಗಾ 

| 

೫ 

ಸ 

pC 

fy 

ಕ 

್ಲ 

ಕ 

ಸ್: 

ಸ 

ತ್ 

| 

ಜ್ಯ 

ಜ್ಯ 

ಸ್ವಾ 

ಬ 

4 

NR 

ಇ 

ಲ 

ಬ 

NR 

NN 

ಲ 

yp 

ಎ 

ಖಿ 

ತ 

ನು 

ಮಧು 

| 

ಬಾ 

ವ 

ಫಿ 

ಆ 

೪ 

ಗಾ 

ದ 

ಇ 

x 

7 

K 

ES 

RS 

ಸ 

ಕ 

ಸರ 

ಜಪವ 

ww} 

ಜಾ 

ಡಾ 

- 

po 

ಬ 

ಡಾ 

ದ 

ಸ್ಸ 

"4 

ಲ್ಲ 

oN 

KS 

el; 

ಎಂ 

ವ 

ಹಾಸನ 

ಜ.೮. 
KN ಸ್ 

mM 

ಶಿ 

ಕ 

ತು 

ಇ 

\ 

ಕಾ 

A 

MENTS 

% 

ಸ 

WN 

ಷ್ 

KR 

ಲು 

ಬ್ಯ 

ks 

CN 

ಜೆ 

ರ್ 



Boston UT 

Schoo! of Theotoav Library 

BAD BRYA SRE UO TEE, 

Ma 1 

Bible Society 

Catalog No. Al! 3. 2/17 1೯17 

Family TNDo: EVRSPEAN 

Sub-FamilyTnze- Tra MIAN... 

Branch ಹ IND <<. ಚಿಕ. 

Group. ವೆಲಂಲಂTಜವಣಗೆ. ್ಮ್ಮ 

Language SinHaAtese...... 

Dialect... ಅರಾ ಜ್ ETN Eb 

Locality. Cylon. 71೬ 854 

Contents. Ne w. ಗಾರೊ! 

Version... 

Tyger 

Published by Cl ಹ ಗಃ lary 

Phe. Bille Se ciety 

Date... 51 1817 

Accession No. 1.06. ಎ 

Accession Date A pri | ಕ 1332 

Dae | 

SS ಪಾ ಎಸ 



He pe ಕ 





ಕ | THE 

SINGHALESE TRANSLATION 

oF ಸ್ಕಿ 

THE NEW TESTAMENT 
oF 

Ke 

ಕ OUR LORD AND SAVIOUR 

JESUS CHRIST. 

ಬಜಿ ಆಶಾಲಅೋನ ೦೮೨ ಔಲೌಬ ಅಬುರಾಟುರ ಘಡ 

| ನ ಜಲವ ಉ.ನಿ ಉ೬೭೮ರ್ವಆಗೆಯುರ ಇಯೆಬ್ಬನೆ ಬಿಬಜಾಬೆ 
J (0 

ಲ *ಸೊಬೊಣಿ ಜಾಲಿ ಹರಿದ್ರ. 
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ಇಾರುನ್ನಿ La ಚಾಲಕಿ 

ಅಅ 6-ರ್ರ ಜು ಕಶ; 

ಲಾಲಾಜಿ ಮಾ ಮಾ 

6೯ ಬರೆ *ಲಿಅಲ್ಲಿಬಿ. 

ದೆ ನ್ ಟೆ ಜಾನ ಸಿಎಂ ಮೋ ಲನ ಸಾಜ ಬಜ ಕಲಿಕ ಬ್ರಶ್ರಜ್ಯ ಇಂಬ ಬ್ರಬನ್ನಬನರಿಕುಜತಿ 
'ಅಬೆೋಅ ರ ಬಲಂ ನಿರಖಿ ಎ 

ಭರಿಸಿ. ಆಯುಶ್: ತೆಂ ಜ್ಬೂಜ್ೌಾಶುಅ ಎತ 
ಇದುದ ಆಜ ರಾಯಾಲ್ಲೆವಿ ಯಾಜಾಡಾಶುಈ ಬ್ಲನ್ನಿಬೆನ್ಸಿ ಠಜ್ಜೂಖ: ಬಂಕ 

ಒ ಜಿರಬಿಜನ್ಕ": ಬಲೌಶೂಬಾಲೆದಿ * - ಜ್ಞಬಶು ರಿರಣಲ್ಲ ಬುಲುಲ್ಡ 
ಲಿಂತೋಜೆ ಅಧಾ ಆಶೌರಾಂಜೂಲೆಐ ಕುರಬೇಶುಅ. ಶೀಬಿ 
ರಖೌಶುೂಖಾಲೆು : ಲಾಕಖಬ್ರುಈೂ ರಾಳ. ಉರ. ಆಪೌರೂಜಂಲಯ ” 
ಉರಠಾರುತಿ ರತಿ ಉದದ ರಖ3ಶಾಂಲಾಲೆವಿ ಕಳಿಖುಲಿಕೊಲ ಅ ಅ 
ಇಲುಬುಆತೆ ರಖಶುಂಬೂಲೆಯಿ- ಉುೂೂಬಬುಣಿಂಜುತ ಬಲೂಢು ಆಖ ಲಖಿ 

ಅಬ. ಶೂಬಾಲೆವಿ:- ಬಿಡೊ: ಎಬ್ಲಿಬೆ ರುಜಾಯ್: ಅಮಿ 

ಈ; 

ಇಐಎ ರಶೌಕೂಲೂಲೆದ ಆನಬಿಬೊಶುಅ ಈಜಿ ರಜಯ ಅಯಿ 

ಅಎಔಲಲಿಅಾಲಲ್ರಂಿ ಈಖಹೊರುಳ ಆ೦ೂಜಬೆ ಬಲೌಶಾಬಾಲ್ಲಬಿ: 
ಅಲಾಜಜಬೆೊಶುಠ ಕೈಲಿಜೆರಲ ಆಲೌಶಕೂೂಲಿ'ದಿ* - | 
ಲಲಿಜರಲಾಲಾತ ಯ9 ಬಜ್ರೆಣ್ 9998 ಆಂೆವಬೇೋದ ಉಳಿ 

ಬ್ವಿಲುಲ್ಧಿ. ಊಹ " ಉಡಿ ಎದೆ. ಬುರಾಢು ತೆ. ಆಶೌರೂಪಾಲ್ರಂ. 

, ಬುಡ್ರಾಮುಗೊರಾಧಿ ಇಲಲ ಅ. ಆಖೌರೂಜಾಲಿಐ ಅರುತಇಜ್ಯಠಿ 
ಇಲು9 ಜಿಮಿ ಆಲುಶೂಲೂಲಯ ಜನುಿಯಿಂಶುಅ. ಡಉುಬು ಬಲಶಾ 

. ಅಲ್ಪೆಜಿ:- . ಕುಮುಂಶಾ: ಅeಯೆಬುಬಿಣಿ: ರಬೌಶಾಂಬಾಲೆವ: ಅಯಬುಜಿ 

ಆೊೊರಈ ಇಯಿರಳಿ ಬದೆರೊೋಬಲಐ ಇಯಿರಈ ರಳ 68ದಬೆ ಆಜ 

ಶಾಖಾಲೆವಿ.::  ಈತೆಬಬಂಜಿ" ಇಯಲಲಾಈ . ಆಜೌರಾಂಜಾಲ್ರಿಐ 
ಅಮಿಜ್ಞುಖಠಶು ಉಬೆ ಆಖಶುಂಬಾಲ್ರವಿ ರುಖಬೊರು9 ರಾಜೆ 

Ai | 



2 | | ' ಠಾಶುದ್ರಿ. ಆ ಅರೊಲಿರೆಕ್ಲಿಂಿ. 

ಅ. ಹಬೆ ಆಖೌರೂಪಾಲ್ರಿಐ : ಅೀಟೆಬಿಂಬೆೊಶುಠ ಅಅೂಜಜಬೆ ಆ 

ಖನಿಕೂಖಾಟೆವಿ ಅಶಾಜಬಬೊಶಾುಠ ಊಡಿುಆಗೆ ಬಬೌಶೂಬಅಲ್ರದಿ' 
ಅಂ. ಕುಜರು ಇಂದೆ. ಆಶಿಶುಂಬಾಲ್ಲೆವಿ: ಇರಾ 

ಎನಿ ಅಲೆಯು ಜಖುರೆ ಅಯಔಯಬೊಕುಳ ಅಲಂಬಜಎಬ್ಲೊ 
ಔಜ್ಜುಂಅ ಬೂಕುದ್ದಿರೆಯಳದಿ ಲ್ಖೌಖಾಇಬಾಲಿದಿ: 

ಧನ ಆಖ ತಂ ಈಡಿ ಇಜ್ಐಡಿ ಆಐೂಬ!ಜೆ? ಎಬ ಜ೮ುಶಿ 

ಅಐಲ ಲ ಲೌಕೂಬಾಲೆಯ ಬಲುಶೊಯಲೊಲುಳಿ ಅಬುೂರುಣುಣಆ ರಚಿ 

ಊಂ * ಶುಂಬಂಲ್ರಿದಿ * 
' ಅಲ್ರೆಯಿ 2 3. ಅಿ6ೆಯಜಿಅ ಬ್ಖೌಶಂಲಂಲೆಐ ಅಿಔಯಜಿಳ 

ಊರ. ಅಶುಅ ಅಡಡ ಆಖಿಮಾಯಾಲೆವಿ- ವಿತಿಷ್ಟಸಂ ಇಲುಅ ಲೂಯಿ 

ಬತ ಆಖೌರೂಜಾಲ್ರಬಿ ಅೀಆಯಿಬರಿ ಅಶು ಅರ ಬಖೌಜೂಖ 

ಅಲ. ಅಲಿ ಅಶಸಶಾಹೇೆಲುಅ ಮಂಬುದಿ ಲಲೌಶೂಬಾಲಣಿದಿ: ಯಜು 

ಔಂಶುಅ ಅಯಿಬಿಲಿ ಆಶೆಶುಕಿಲಾಲಲಿ. ಅಯಬ್ಬರೊರಾ9 ಅ5ಔಯಧದೆ 

ಜಮಿಳೌಬ್ರತೆಲ್ಲೀನೆಐ ಛಳಿಯ ಅಭಿಹಿಂಬೀ ಬ್ರೆಟ್ಸಬೆವಿಳು ಅಡೆಬ್ಬಜವಿ 

ಅಣ: 
ಸ ದಮು ಎಂಡಿ ಅರಔಆು ಕ್ಷಿಜಬಶುಂರಬು ಕಿಲಿಷೆ ಆರಿಆತ ಶೂ 

ಖಜರಿ ಇಂಜಾಯಿಅ ಲು ಆರಈಲರು ಕಬಬಕುಂರಜು ಐಶೂ : 

೦ ಅಅಶಾಮಯಿಅಔ ಬಲಿಜ ಬ್ರಬದ್ನಾಬಲಿಕುಆಸ ಇಬೆಲ ಡಾ ಆರಳಿಆಂಿ 

ಧಿರರಾಧದು 

ಅಭ). ಅನೆಬ್ಬಿಬೆ ಬ್ರಲನ್ಸು ಬಿಕೆ ೫4 ರಡಿಎರಿಲುಖಿ ಕೊಡನ 

ಆ ಕಮಿಕುಣಬೆ ಜು ಅನಿಲ ಬಾಲಿಬಜರಿ ಅ್ಲಶಿೀಬಜಿ ಜ್ರಲುಣಿ 

ಅಬುೂರನುಣ ಆಶು ರಜದ ಆಶ'ಲಾಜು : 

ಇಸಾಕ ಚ ಬ್ಖಜಶಾಾಬೂದಬೆಯಖಿ: es ಲೂಕಿಜಸೆ 

ಆವಜುಜಸೊಟೆ ಅಚಿ ಈಜ್ಲುಲ್ಲಿ ಅ5ಯತಶುಅಅಗ ಅಯಐಜೆಕುಲ ಇಲ್ಫಿಜಾ 

ಉಗ ಬ್ರಸ್ತಿಶಾಧ್ದ್ರೀಬೆಜು. ಅಂಬೆ ಕುಂದ್ರಾ 9 ಆದಿಆನೆ ನರಿ ಗ 

ಅವಾ. ಅಬ ಜುಗ ಈ *ಜುರಾಉಈ ಆ ಹಿ ಲರು. `ಲಿಬುಣ ಜಂತೆ ಜಮಿ' W 

ಶಕೆ ಅಮಯಟಿಬೆಎಶುಅ ಬಖಬ್ಧಶೊಐಸಾೆ ಇರಾ ೦ ಜಲಜಿರಡಿ 4 

ಬರಲಿ ಅಅುಲುನಿಔಲಿ ೮ ರಕುಜಿ'ಆ್ ೫೮550 ಔಲ್ಫಾದೆಐ. ky 
ಅಂಕು ಈಶಾ ಇಲ ಔಯ್ಭಾಜದಿ ಐ ಇಡ್ರಿಟ್ಟ ಬಲಿಳಿವುಳುಖೊಬೆತದೆ ಕ್ಷಿ ಈ 

KN 

ಈಖ ಯಾಗೆ ಶುಲ ಅಬ ಇಂತ ಜ್ರಶ್ರದ್ಧಿ ಇಯಿಬ್ಮತೆ ; 

7 
1 
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ಈ. 

ಔಣ. 

ತಾಶುನ್ವಿ. ೧ ಅರೇಲಿತ್ಗದಿ. 9 

ಶಯ ಕುಲಿ ಅ5ಔಲ ಲಲಿತ ಉಖಂ ಉರಿ ಅಜಿಲ ಕ 
ಅಣೆ ಅಂದೆ ಕರಿಂಣ ಅಜೆ ಜಲ್ಲಿ ಲ ಲ್ಲಮಿಜಳಿಯ ಜರ್ 

. ಇ ಬುರಾಂಶಾಯ- ಈಜು ಬ್ರಶ್ರಾಯಬ್ದಾ ವಿವಿಜಾಬೆಂ ಆಜಿ 
ಅಲೆ ಅಡೆಬ್ರಬೆಯಡಿ ಅಅಿಖನಿಲಿ ಅಜಾಲೌಬುಲ್ಧಿ (ರುದ ಜಂ 
ರಾಜಕೊಜೊಯೆ ಇಲ೮ುಜಯಿ ಈರ್ವಿ ಯೆ ಅಅರಿರೇಣಿ ಅಲುವಿಖುಅಜಾಬೆ 

. ಜಾತಿ ಹೊಯೆಐ.. ಜವ ಮರುಣೊಬೆ ಜಲಾಲಿ ಶ್ರುಆನಿ ಜಿಂ 
ಅುಗಿದ್ದಿ ಜರ ತಬಳಿಲ್ಲರಚೌ ಎಬಿ ಔಬೌಿಬಂಳಿದೆಬರಾ ಬಿಂವ್ರಾಯೆಐ. 
ಅಕುೂಖುಅ ಭನ ಎದಿ ಸಮ ಅಶ] ೧೫೫೬೫೦ ಬ್ರಶ್ರಾಯಿಕ್ಲು 

ಜಸಿ ಜಠಲಿಕುಣೊಬೆಲಿ ರಿತಮುಜ್ತಲಿಲೆ ಉಳ ಅಧಿಅಜಖಿಜಂಲಡಿ 

ಜಾಯ ಅಔ ಜನದಿಯಲಧಿ ಅಲ ರಿಎಳಿಕೊಬ ರರು ಬಿಲ. ಅರಿ 
೨ ಅeಯಬುದೆ ಖೊಳಲ್ಲಾಜಸೆ ಅನಿಲ ಜಮಿಳವಕುಣೋಬೆೋಣಿ ಔರುಂಶುಠ 
ಈರಿ ಮೆಲ5ೇಲ್ಲಾಇಸವ ಶುಠಿಂಡ ಅಲಲಿ ಜುಲಿಜಾಕುರಲ;': ಲಿ 
ಕುಜ ಜದ ಬ ಚ್ ಅಗೆ ಬ್ವಲ್ರಂಣಿ ಲಿನ್ದಿಅಾಶ್ನಾರೆಓ 'ಇರೂಜಾ 

ಅ ಹ ಅಜಸಿಕುಔೌಅಾಜದಿ ಎಲ್ಜಿ ಲಿಲಿ ಅಯೆಬ್ಬಚೆ 

ಖಳ ಶ್ನಾಡಿ೨. 

ಅನೊನಿತ: ಇಾರುಲ್ದೇಾಈ ರಲಕ್ರಾಇಯ ಲಾಲ್ರೀಜದಿ ಬಿಲದೆ ಐಜಿ 
ಅ೮ಾಕುಢಿವಿ ಅವೆಸ್ಸಚಬಿರೊಬೆ ಅಸಲಿ ಎಂದಿ ಒಲಿದೆ 

. ಉಲಪ್ರಾಲಿತಾಲು ಹ್ ಅಲಲ ಬರ ಆಲ್ವ, ಜೋನಿ ಆಗರ 
೮೮೨ | ೮೬ಗೆ ೮ ಲುಉೂಬೆ ಇಜಾಜುರಾಗ ಹಲ ಅಜ್ಖಿಬುಲ ಆಆ 
ಕುಖೊಬೊತ ಜಾರ ಬುಲಿ ಬ್ರಶಿಕ್ನಿಲು 33ಔಹಿತ್ತೆ ಜಖಾ ಳಾಕಾಖೊಬೆರಿ 
ತೇ ಬ ಜಾರ ಠಿ ಔಡ ಬೆಿಕ್ಟಾಂ. ಅಕುಅಲುಜ್ಲೆ 

ಲ್ನ ಲಳ ಬ್ದಲುಲಔ ಇಕಾ ಎಎರ. ಬಳ ದಬ ಜಾ 

ಕ ತೆ ಜ್ದೊರುಖುಜತೆ ಆರೂಲುಈಿ ಔವ್ರಿಲಂಖದಾದ್ದರಜು 

ಅಣ್ಣ ಆಸಾ ಜೆ ಜಮಿಬಿಲುಲಿಲ್ಲಾ ರಬಜಾರಲು ಬ್ರಿಜಕ್ಸಾಬಲಿಕಾ 
ಗೊಬೆ ಇಲಾಖಾ ಎಅಲ್ರೂಜಜಡಿ ಈದ್ದಿೀಸೋರೀಸೆ ರಿರಾಲೆದ. | 

- ಅ ಕಲ್ಮಿ ಈರಿ ಬೆಯಜಾಜಾಂಜ್ಞಾ, ಜಲದಿ ಎ೫ಂಾಕುಳ 

. ಬಿಐ ಜ್ಞಾಪ ಗೊರುಡಿ ಆಲ: ಲ್ಸನಿಇತ ಇಲ್ಲದ್ದ ಸೊಕು ಎಶಾೆಲ್ಲಿಕಿ 
ಇಯ ವಿಜಯೀ ಅಮಾ ಜು. ಲಿಮಿಂಅಸಲೌಅಲ ದಿದ ಅಸತ 

ಲ:ಬುಲ್ದಿ ಉರ ಲಿಉರಿಇಲ ಶಾಯಿರಿ ಕ್ಯ್ಞುಣಬಲಾಲರ ಈ ೧೮೪ 
A3 3 
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ಲ್ 

ಅಲ್ವಿ: ಅ :ಟರಅನಿಲೆಲ್ಲಐ. 

ಅದಿ ಲಾೂಜೂರ ಆಗೆ ಪಲಂಧಿಅಲಾದದಔ ಜಿಅನಿಲಜಲಿಬಾ್ರಕ್ಷ ಓತ 

€ಣಿಶಾರಿರಿದ ಬೆಲಿಕ್ರುಖ. ಅಜ 9ರಾಾರುರೊಲುಈ ಅಾಬುಪ್ರರಿಆನಾ 

ಅ: ರಕುದಿಖಸೆ ಬಲ್ಲಿರಿ ಲಾರ: ಜಾರಿ ಇಜಾರದ ದಿ ಇಲಲ್ಲೂ ಜ್ 
ಜದ ಖುಚಲ್ಲಿ ಆಲ್ಲಾ ಆಗೆ: ಫ್ರಿ ಬ೮ದ ಅಜ 
ಇಲುಟಿ ಜಿಪಿ ವಿ6 'ಲೀಬಜಾೂಬಂಣೆ ಇಬುಯರಿ (ಈ ಅಬೆ ರಲ್ಲಿ 

ಭು ಅ ಅಲುಬೆ ಲ ಈತಾಆಗೊಲೆದಿ ಅಆ ಟಯುರ ಜರಾ ಡಿಜಿ. 

..೪50 ಈರಿ ಬದಿಯ ನೂಕಿ ಐಶ್ವಿೀಗೆ ಅಲಿ. ಚೌಲ 

ರರ್ಜ್ವಂಖ ಇಬ ಜು ಲೌಜ19 ಔಯಲ್ಲಲ ಇ ಇರಿ ಭ್ರಲಿನಿಜಹ ಅದ್ವ 

(ನಿದ್ದಿ ̀ಾರಜುಲಿ 'ಜಿನಿಜೆಯ 'ಬ್ಬಶ್ನಾಖಾ ಔ್ರಣಲಾರಿ ಗೂ £೦ | 
೮. ಲಾರ 'ಐಲ್ರಿಜಂ ಅಬರಲ್ಲಿ ಇರಲ: ಹೊದ. ಈರಿ: “ಲೆಜುರಜುಲಿ 

CHE ಪು ರೆಬದೀಸಅ ೬ ಬೆರ್ಪಲ್ಲಿನಿಲಿ ° "ದಂ 6ಲ್ವೀತ 
೪೮೧ ಇಉಬೆ ನಔ ೮ಲರಾಾಲೊಯೆ ಈ ಶ್ರ ದ್ರಿ ಅರೆ ಜೆ ಜಹಾ: 
ಔರ ಒಳಾಲ ಬೆರಿ ಅಳಲಜಾರಂ ಜಾರಿ ಜಾನೆ ಬಟ್ಟು 
fis ಯಬ್ದುಲ ಶಿರದ ಉ ಈಾಂಬಣ್ಬ, ಅಧಿ ಅಲ್ಲಲ ಆವುಟ 

ಠಿ. ಅಬೆಲಿ ಲಲ ಸಬಾಲ್ಲಿಜ್ಬಾಂು: ಲಔ ಅಕುಅಲುಜ್ದೆ ಇಲಿ :ಖಾಲಿಲು 

CAS 

Cg: 
Cao 

ಜಾಲಿ. 

ಅಲಿಯ ವಿಜಿ ಅಲ್ಲರಿಲುಲಜಾಬರಿದಿಣೆ ಬಲಿಲಕಾಜಜಿಆ 
'ಆತುಜಲಳಲಲ್ಲಿ ಅಕ್ರ ಗ್ಯ ಇಲಿ ದಂ ೮96 ರಯಿಶ್ಟಾಯ- 

ಅನಿ ಧದ ಆಲಿ ಬರಿಈಳಲಕಾಉಊೂಲೊಯೆ ಬಂ ೧ ಲ 
ಜರಲಉಂಖಲಗೆ .ಅಯಿಬರೆಕುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಾದ ಕುತ ಬರು 

'ಲಈಜೊಬಂಯ ಆಯ್ಲಾ ಪ್ರಾಲಿಲೂಂಶಾ ತಬರಅಳ ಅಲ್ಲಿಬಿ 

"ಅರಿ ಆರು ಇರುವೆ 89 ಜುಲ ಲ್ವಆಲಿಲಾಂಜುಚ್ . ಲಿಈ ದೊರಿ ಈಜು 

ಜುಲ ಔಟೆಸ್ಯ ಶಾಬಿಶು ಶಬ ಇಕುಂದುಲರುಠಿ ಏಬುಯಂ ಲಾಸ ಯದಿ ಭವಿ : 

ಅಲಿಲ ಇಉರು9 ಉಔ೦ ರಖಂ ಔಲಲ ಜಳ ಆ 

ಅಜ ಅ್ರಶೌಯಅಲ್ವ ೫. ಜಿಮಿ ಈಭುರಜಲಿ ಅಜುಬಿ ಆಜುಅಲುಕ್ಷೆ 

-ಖುಡಿದಿಯ ಬುರ ಘಾ ಲರ ಅಜ ೮ 'ಜ್ರಅಯೆದಿ SRE ತರ 

ಅಬಿ ಈಖ ಬಲ್ರಲಜರಿ ಅಅ ಲಔ ಬಯ ಉರಿಶಿಆಲಿರುಆಗೆ 

ಅಬೆ ಅಲುರುಲಾಲಿ ಬಬ ಲಲು ಸುಎಲಿಲದಿದ್ದಿ ಖುರೆಜ್ಜಾ ಬಡಿಲ್ದ ಆಡ್ 

ಅರಿಖ ಔಶಬಯ: 

ಲಿಜದ್ರಿ ಅರುಂಧತಿ ಉಜಶ್ರಾಲಿಸರಾಜಟೊಂೆ ರಗೆ ಉರಿ ನ್ವಿಲ್ವಾ 



"ಜಲ್ದಿ: ೪ ಅರೇನಿ್ಲೂಯ. | [ 

ಇಲಿ &ಕು ಇರು ಅಖುಲನಿ ಲೆ ಜುಬಿಪ್ರರಿಆಯುಜಿಆಅರುಆನೆ ಆಕುಣಶುತ 
ಲುಲ್ವಾಆರಾಲ್ರಾಳ್ ಬಮ ಲ್ರಿ ಯದಿ ಅ್ರರುರಬಿ೦ಿ 'ಬಾಲೂರಾ 

ಲಿಲ್ಲ ಔಲಿ ಕಕ್ಕೆ ಆಲೂಜ ಆರಿ 
ತ ಯ 'ಡಿದಿರರರಿಆಸ ಈಜಿದ ತ "ಎಲಿ ಅರಿ 

ಯೆ. .. ಬಿಜಿ ಅರಲು ಡಿಜಾಂಲಾರಜಲ್ರ ಲಿದೆ ಬಿಂಕ 
ಈ ಕಾ. p ಗ್ - 

ಅಭೃ. ಖರೆಜ್ಜು ಬಡಿಲ್ರ ಆತಾ ನತಯ... : ಇರುಇಲುಈ ರುದರ್ ಬದ 
Cy 

ಎ9 ಉಔಳಈ9ಿ ಸೆಬಿಗೆ ಅಬುಜರಿದಥಿ' ಬಜಿಶನ್ಧಿ 'ಉಬಜ್ : ಲಬ 

ರತಿಯ ರುದ ರಂ ಲರ ಬಿಜಾಜೌಬ: ರಾಮಿ ಸೆ ಹದಿ ಲಾಮ 

ಇ ಆತೆ ಅಖಾಬಿಲಾಾ ಬ ಾಖನಯ 0 ಬಿಲಿಯ. 

ಅಿೀಕುಜೆ ಕು2ರುಟ್ಲೆ ಅಬಿ ಅಲ ಆಲ್ಲಿ ಇಲಿ: ಬರಿ ಔವಾಕಾಬೆ, 
ಅಔಜರಂಜದಔಔ ಅಮಿಬಿರ ಸನುವ ಅಚಲ) 
ಯ ಬರು ಅಕುಲು . ಈಬೆಯಇಲ್ಕಿ ಲಲ 

6 ಅಲ್ಲಿಬಜಿಲಿ. ಎವಿ ಅಬಲೆ ವಿಲ ಔಡ ದಿಯ '್ರುಪೌಾದಿ 

Adi ಅಈಾಕ್ತುಜದಔ ಖಾಜ ದಿಜಣ ಹೀ 

ಖನಿ ಔಡ ರು ಆಸೊಬೊಂ್ ಜೃಲೌಯ ಇಲ್ದ. ಇಲ ದಿರರ ತ್ 

ರಿತ ಈದಲ್ದಿಬಿರಿ: 8 ಎಬಿಡಿ: :ಲಾರಾಜ್ ಲಪಸಿಲದ್ದಿಬೊಲುತಿ ಜಾಈ 
6ಎ ದಲ್ರುರ್ನಿ ಮಾಡ 1 ಬಮಿಾಜರಿ ೮8 ಈ ಬ್ಸ್ಲೀಬಿಔ ರಲ್ಜರೆ 
ನದಿ ಎಲೂರುತ ಜ್ಯಬಾ`ಚೆ 3 ನಿಬುಲಿಲಿ 'ಐಆಸರಿ ಉಂ ಭೂಯ. 'ಅಲಿಂ 
ಅಕ್ನಿರಿಹಿುಅ ಆಸ ಬಲಿ ಈಕಿ ಬರಿಯ ವಘುಜಾದರ್ಲಿನಿನ್ನಿ ಆಕಾ ' 

ಶಿ ಅಲಲ ಅನ್ನಿಬಿಜಿಲಾಲುಬೆ ಬಿರ ಲಾ ಜ್ವಲಿರಣರಿ ಲಿ 

ಈ ಔಲ್ಞಾೂಯಂ ಅ ಅಜಸಖುಬಲ್ಲಿ ಜನಿಕುಣಬೆಲಿ ಉ ಬದ ಅಸ 
ಅಜ ಯಿ ಬಲ್ಲ. ಲಡಿಂಜಿ ರಚ ರಶಾಬಿಯಲ್ಪಗೆಬಿಯಿ ಆತೆ ಬಿಬಿ 

ಸಲ ಬರೆಓಜ್ಬು ಐಡಿ ಆತ್: ಇಲಿಜಾ:ದಿಶೌಟದ. 

ಬತಲ ಅಿಬಳಾಲಔಿ ಅಯಿಜುಜ3 ಕಲಿಉುಜುಲಾ ಶು9 ಇದ್ದಿಲ ಬಕ್ಷಿ 
ಅವೆ ಬಿಶಾಅಶ್ರೂಂದಔ ಇಜುಅಪ್ಯಬುರಶ: “ಬಬೆಮಿಕಲುಬಾಂರಿಬಿ 
ಅಜಲು ಜಬಿಜಿರುಲ್ಯ 'ಉಜಲಾಜಾಯಔ ಬೆೊದಿ. ಬಜ್ 

ಅಕುಔಲ್ಲೂ ಜಮಿತಿಪುಕುಖೊಬೂರ ಅಲಾ ಲಲಿ ಎವಕುಣೇಬೆ . 
ಅನ ಅದಿರಿಗೆ ಕುರು ಔಯ 'ಬಿಜಾಕಾರ್ರೂಲದಿ ಕುಬಿಲಬಿಕಾಕಾಯ್ದು 
ಆಖ ಅದಿಲ್ಧಿಂಔಿ ಅಐಿಬುಔಿಯಿ ಜಲಾರರಾದಿಯನ್ತಾ ನಿನ ಛಳಿಬ್ದ ಉಲ 



ಕ 

ತ್ರ 

ಅಲ್ವಿ. ೪: ಅರೇಂನಿರೆಲ್ಲ- 

- ಪಿಯಖಾಆಕ್ಷ( ಆ ಇಂಅಂಧಅಎ. ಜೆ ಇಎಸಿ ಪಲ್ತೀಲೆಅ 

ಅಲ್ವಿ ರಿಜಜ್ರುಶುಲಿ ಬುಲೀಜಜೌ ಬಳಿಆರಿಯಹ್ ಇಲ್ಫೂಅಸೆಯಿ ಆರಡಿ 

. ಯಿಜಲ್ದಿ ಬಿಜಾ ಆಜ್ವಾಲಲಿ ಬಾರ ಅಂಜಿದ: ಲಿಂ ಅಎರ. ಬಿಲ್ಲಾ 

ಜಡೆ ಔಐಜಿ ಶಾ ಈದ್ರಿಅಲ್ಬಿ ಅಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಕುಜಲಬ ಈಖ, ೮೦೮ರ ಅಟ್ಟ 

. ಆಲಯ ಈ ಬನಿಳಅಜಲಾರುಬೆ, ಆತೆ ಲುಲ್ವಕಾರ ಈಡಿ 

- ಜಾರಿ ಇಯಿರ್ಕಿ ̀ ಸಿ ತಅಸ್ಟ್ರೀಉಸೆ ೫ ಂಂಶುಖಾಯ ರೆಕಿಜ್ವಾಖ- ಲಿುಣಿ 

ಅಜರ ಅಣಿ ನಿಲ ಔಖೌಜ ಅಿಖಜಾಲ್ದಿ ಅ5ಡಿಲಿ 
ರ೬ಬಹಿ ಐದೆ ಬಿದರ ಲಲ್ಲಾ ಆಮಿಂರುಸಎಲ್ಲಅುಜ್ ಪ್ರಜು ಲ್) 

ಬಿಯಕ್ಞೂವ ಲು ಇಲಾಲು ಕಲಾ ಅತೊಖುಳಾಾಲ್ದಿ ಲಲರಾಡೀಸೆ 
- ಆಲಿಖಿಆತೆರಿ ಅಜಾಅರಿ ಜಸಾಾ೨ ಬಲಾ ಜ್ಲ್ಮಿ. ಅಮರ ಆಬೆರಾ 
೬ ಅಲುಬಬರಿ ಬ್ವಿರಿಲ್ರಲ್ಲ ಲಿಂ ಸ ಜುದಕುಔ ಕಲಾಂ ಔಯ 
ದೆ ಚಿಖ೦ಿ ಎಲು ಶಾಲಿ ಅ ಔಬುದ್ದಿ ಅಲಾಆರಿ 99 ಬಂಧ ಎರಿ 

ಅಳವಿ ಬೆ ಅ? ಅಡ ವಿಔ ಅಂ ಉಣಡರಾಈರುಲ ಲರ್ ಲಬ 

- ಬಿಜೆ ತಲಾಾರುಬಲ್ಗೆೊಲೆಬು.  - ದ್ರಿಶ್ಡು? ಲ್ಲಿಸತಿಂಐಔ ಇಲೂರುಘಿ 

ಅಸು ಘೊ ಲಿನ ಔಜಿ ಆಜುಜ'ಸೆಲಿಲ ಅಖುದ್ಧಿಲಾ ದಿಲಿ 
- ಪ್ರಿಜತಿಂಗೆ ದೀ Ces bps ಈ ಶಲೂಜಜ. ಅ 
ಬಿಖಾಔ ಆಬೆಧಾರಾಶಾಜ ಎ ಡಬ ಎಲು ಕಂಬಿ ಕಲಿರುಕಾಲಾದಿ 
ಅಬೂರತ ಅಲೀಕುಣಿ ಅಂ ಅಬ್ಬರ ಲಿಲಾ ಖಾಲರುಣ 

ಇ೦ ಲಿಲು ಇಂನಿಶೊಬಳಿಅಲ 69 ಆಆಕುಣಂಬೆತಚೆ 853 
ಲಿಬಿ ಲಜ್ವ್ಞಣೆರಿ ಅಖಾಲಿರಿಂಅಫಿ ಆಈಕುಂಬೆ ಜ್ಹಮಿೂಂಲ್ನಾ 

. ಔಂಸಾಲುಲ್ಲಾ ಅಖುಆ ಜಲುರಳುಳುಲಿ ಖಲೆಶಾಂಬೆಜು. ಜವಿಬಖ 
ಪಾಡ ಅಿಕುಆಂಬೊಜಿ ಕುಲಿಲೂಂಕ್ ಜೂರುಲಖ ೮೮೪ 
ಉಬಿ ಜುಅತಲಳುಖಸೊಬೊತೆ ಬಾರಿ ಅಬಾರುಣ ಔ3ಡೂಜಾರಿ 
ಅಕಿ ಖಣೋೊಬೆೋಯೆ ಇಲುದ್ದಿತಿ ಜಲ್ಫಿಿವಿ ರಬಜಹಾರಶಾಾಬೆಲು ಅಲೀಕುಃಿ 
ಅಇುದೆ £ಳಾಖೊಲಿಖಜಾವ್ಲಿ ಧಂಅಾಜಾಜಗೆ ಲಲೂಬೆಬ್ಬಾದಿ ಪೊಡವಿ. 

ಲಿಖಣ್ರ $ದೆಬ್ಬಜವಿರುಅ್ಯ ಲೆ ಲಲರಾಜಅಬಟರಿ ಇಯರಾಆತೆ ಜವಿಳಿಅ 
ಉಲಿ ಕಜ್ಜ ಆಲಯರುಲಾಯಿ ಲಿಐಜು ಡಿಶಿಬ ಅಯುನ್ನಶರಿ ಲ 
ಅಬೆಬು. ಅರು ಅಯರುೊರಿತಿ ಲಳಲರಿಣೂಬ ಲಿ%25 ಅತೆ 

> 



ರ್ಕ್ನಿ 
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| ಅಾಎಲಿಕಾಹೊಬೊಂ ರ್ ಆಲಿಯರಾಶಖಾಖ ಅದಿತಿ $೦ಿ ಜ್ಯಜ್ಞಾವಿ ಕಡದಕ್ಕಿ 

ಅರಾ... ಐನಬಿಕುಖಂಬೆ' ಉರಿಲುದಿ ಅಅಾಬೆಲ'ಒ೩ಔ ಕೂಲ. ಅಜೆ 
_ ಬ್ರಯರಿರುಆಗೆಅಲ ಅಲಿ ಲ್ರಶಿರ5ಖು ೨ಲ್ಬತಿ ಆನ ಜಖುಲಿ ಲಬ 95.೦ 

ಜಲಿಖುಬ 6ಬಿ ಅಜಯ ಅಂಬ ಔಂಲಿ ಬಳೆ ಬುಕು ಬಠಲ್ಲತಹಾ 
ಬಿಕೆಅಜಬಲಿ ಭ್ರರಿಜ್ರಯದಿ ಬೊಬೆಬು ಅ ೮೦ ಅಕುಂಜಅ ಆ೮ಲಕುಆಬಲಿ ಜಲ 

ಇಲಿ. ಮುಲ ಕುರೌಯೆಖ.  ಅವಬ್ಬಬವಿಕುೊಬೆ ಉಲಿವ ಜಾವಾ . 
೨. ಈತ ರಂಬೆ ತಂ ಹ ಪ್ರಾಂ ಅಿಐಧ್ಔ ೪೮೮ ಜಲಿಬೆಂಬಿ 

ಆಕುಕ? ರ೦ಿ5ಬಿ ಎಲ ದಿವವಲಕುಳಅಬೆೋದ ಜೆ ಅರಿದ 
ಅಂ. ಬ್ರಾಗೆ ಬ್ಹು ( ಆಲಿಲಾಖತೊದೆ ಆಂ ಲಿಶುಜಲಿ ಭಲ್ಲಿಂನೆಎ- ಇಚ್ 

-: ಮೊಳುಶುಣಿ ನ ಇರಿ ಅಔೂರ ಡಿ ಜ್ವಲ್ರಖಿ ಇಅಂಸ್ಟಇ ಜೂಲಿ ಅಳಿ 

ಇಲು-ಉಾರಾಜರಿಂಂ 62 ಜರಿಸಿ ಮಃ ಬ್ಲಿಂದೆಜಿ. 
ಲ್ಪ. . ಅಸೊಲತ: .-ಲಿಜಲಛಿ ಅದೆ 'ಜ್ಛಿಜಲಿಕುಖಂದೆ ಬಾಲುಜಔಡಿಸತಿ ಅನೆ ಕು 

ಖರ ಶ್ಲುಕನಲು ಅಲಲ ಜುಲಸಅಂ ಆ ಈ ಅಶುರ್ರಾಂ ಲಕ್ವ ಸವ 
ಈ. ಅಲ್ದ: ಬಜ್ ಘು ಇದ ದಲು ಬರುಲ್ರಬಜ್ಲ್ಮ "ಹ ಬರುಟ್ರೆ 
ಬ (ಅರಿಜ ಜಲ:  ೪ಹಾಔಿಕ್. ಆವಾಕುಣೊಬೆಲ ಖ್ರಮುಲಿದ., 

ಆ. ಲ೮ಿಠ ಅರೆ ಜಳಿಬೂಶಿ ಲಾಜ ಯಈೌಜಂ೦ ಜಲ್ ಇರಿ 

ಇ೮1ಎಲ್ಬಲಿಐ ರು ಆಗೊಬೊಣಿ ಜ್ರಶ್ತಅಂಕಹಿಖು9 ಅಡಿಇಲೆಲಲಾರಿಕಾತಿ ' 
: ಕ್ರಾ. ಡ್ಯಿಜಾಜರಲಿ ಬಿಲ. ಲಲ ಅಲಿ ಲಿಮಂಲತ: 53 ಈ ಚ್ಟ 

ಅಶು ರಬೆ ಆಲಿಜ]ಂಅಲಿೀಜರ ಅಂಕುಜ್ ಇಲ್ಲಲಿಐಿ' 
ಅಿಕುಣೊಬೆಂವೆ ಅ್ರಖೂಬಿಜಸೆ ಖೌಜೌಂಅಅ ಔಮಲಿ ಲುಹಾಾಯಖಾಔ. 

©: ಲಯಜಲ್ರೋಗಐಡಿ ಅಲಾದ: ಲಿಜಲಿ ಬುರುೊಲಾಧಿ ಧು ಆತೆ 

| ಅಬೆಲರಿರ್ರು ಜ್ಞಾವಿರಲ ಅಲ್ಲಸ್ಟಾಲಿ: ತಲಲಿಾಔಿರಮುಂಲ್ ಅಂಕಿ ಕಾಕಾ: 

©. ಇನಿತೂ bed: ಅಲ್ಲಬಿಬಳಲಿಕುಣೊಬೆೋಸ ಅಪ್ರಾಜಭಿಲಳ ಬಕುಜನಿ ಅ 
ಖರದಿಐರಿ ಪರಸದ ಪುಠ _ಾ ಲಹಬ 9 ಆಲಿಕಉೊಬೆ 

ಅವೆಕ್ಷಿಶಾಯಿಶುರಿ ಖಾ ದ್ದಿಖಾಾಬೆಬು ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಖೆ ಆಖ ಬೆದೆಬಳಿ ಬ 

ಅಂಬು ಅಬು ಅಅುಲಿಔಅ ಜೌ ಅದ್ರಿಗೊಯ ಜುಬಖರಿಲಜಸ ಶಾ 

9: ಆಬ್ದಿಲಲಅಜಾಲ್ಲಐಡಿ ಔಯಶುಲೋಳಿಇದಿ ನವಕುಣೊಟೆಲ ಲಬೆಜ. ಅದೆ 
ಬ್ಹಬವಿಖದೆ ರಂಖ ಯಿಜನ್ನ ಅಲ್ಬಲಿಐಧಲಿರಾ ಗೊಬೆ ಅಕೆಬಳುಎಲಾ 



ಜುರ್ನಿ3 ಔಡ ಅದಿರು ಈರಿ ರಿದ: 

ಅ. ಜ್ನಾಧಿಲುಜೆ ಬುರುಜು ಲಾಜ ಇರು ಆಬೆ' ಆದಿರುಎಜರಿ 

ಈಅಂಖಾ9ಉಲು 6ಲುಜಾದಿರಿ ಇಸು ರುಚರಿದೆಕ್ಲ ಲಔ ಶೆ?ದಿಜಾಜಾಲ್ಲಿ ' 

ಈ: ಇಲಿಬರಿಎ%ದ್ದಿ ಎಕುಣೊಬೆರಿ ಜು, ಇಧೆ ಅಜ ಸಂರ. 

ಅಲಿ ಅಔಬಬಖಾರ: ಜರ ಾಲಾರಶಾಈ ೨9. ದಮ: ಈರಿ ಎಲ್ಲ 

ಆವಾಕುಣೀಬಲ: ಜಿಐ... ಅರ. ಅಯೆಬ್ರಜರಿಕಾಆಗೊದೆ ಅನಲ | 
ಶಾತೆ.ಆರುಲಿ ಎರಿ ಅಸ ರಿದ್ಧಿ ಖಾಂಯೆ ಜವಳ ಅ೭ಶಿಬವಾಳುಜಿ ' 

ಎರ ಅಳಿಖಜಾರ ಜುರರಿ ಜಠಲಿಕುಣೊಬನಿ ಅಃ ps 3 ಇಬ ಜರಿ 
ಜಾಂ. ವಿಯ ಆಔವಿಶಾಅಜಿದಔ ಫಿರಿ ರಿಜಿಲಾಬೆಬು-. ಅಬ ಜುಖಜಸಾ ಕಿ ಆವು 

ಕುಣೊಬೆಕ್ಜುಲೆ ಈಖ ಎಚನೊೊರಜಣ ನರಿ ಅಲ್ಲಲಿಕ್ಷಿಕೂಯ. ಆದ್ವಿ 
ಜಸ. ಲ೪೮ಲಕುಆಗೊ ಬಲಿ ಇಬರಿಎ ಅಲುಸ್ತಾಂ - | 

ಜಾ.  ಅಯಿಜಾಖನೆ ದಿಲಿ NS ಎಯಬ್ಬಬವಿಳುಖಂಲೆ ಜಲದ 

ಈ... ಆಯಿ ಅಲುಬೆ. ಜಾಬಿಂರೆಕಜ್ಟಾವಿರಕುಲ ಬುವಾ ಬಹು ಜಾಟಬರಾ 

ರಾಠಿ ಬತು509 ಜನಿತಟನ್ಲ ಬಿಕರಿ ಬಬ ಆಹ್ುಲ್ಸಅಲಿ ಅ 
ಅಣ್ಣ. ಆಠ ಅರು ಲಿಜ್ಞೂಬೆಜು*. ಬಾಿನಳುದಲ್ಲೂ ಇ೦ಬುಲಿಯಿ ಆಶಾರಾರಾದಿ 

ಖಾರ್ರುವಿಡಔಿಜ ಬೆಯಶಾದಿಲ್ಲ ಬಾರೆ. ಬಲ ಆತು ಅಬಿ ದಿಬಿಟಿಂ. 
೮೫೨೧. ಇಲೂಸಾತಿ ಇಯಿರೊಶಾಖಸೆ ಲಿರೂರಡಿನ್ವಿ ಬ್ರಾ ರಲಿ ಚವಿಳಿಅಲ್ಲಿಬು:' 

ಬ್ರೀಲಿಜ ರ ಇ ಉರ: 6: ಫಖಯೋದೆ ಅಂದೆ ಅಔಲರ, 
ಗಾಲಿ. ಜಿದ್ದೌರವ ದಜ ಜ್ಞಾತಂ] ಅರು ಉಲುದಾಖಲ್ ಓಿ್ರಿಲಿಶಾಐ ಈರ್ 

ಕ್ಞಾಖ. ನಿಯ ಜುಮಿಂಲಿಿ್ದ ದೆರಿಪ್ದಿಜನೂ ಉತಲಾಬುಂಣೆ, 
ಜಣ. ಬಅನಬಡಿ ಹೆಂ; ಅಿರಶುಜಸಬನಿಣಿ ಅದೆಬ್ಬಬವಿಕುಜ ಎಬಿ ಅಖೆಲಜಿ' 

ಅಆ ಅರಿಎಲಿಿ ಅಜ್ಲೌದುಲ್ಯ ಬರಿಷ ರುಜಜವ ಯಬ ಶಾಖ ಎಜು 
ಅ ಠಾ ಜಾರಿ ಆ೦ಸೊೋಗೊಬಹು... 

ಆಜಂ. ಖ್ರೊರಖುಗೆ ಅಯೆಬ್ಬಬವಿಕುಖಬೆ ಇಲಿದ ಬ ವರಂ ದ್ಯಾ 
ವಾರಶಾಬೆಜ್ ಡಿರಾತಿಲಾಢಿ ದಧ ಜ್ಯಾ ಶಾ ಬಾರು ಆಜಕ್ಷರ್ಕಿ 
ವಜಾ ಬಾರುಲ್ಟಿಲಂಯ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಜ್ರೂಲ್ಕೆ ಒಳ “೮೧೮೮ ಕಿಲ್ಲೀಟೆಬಾ 

ಹಾ, ಬಜ್ ಇಲುಲಿ ಅಣ್ಣ ಐದ್ರಿಅಸ: ಅಬ್ಬ" ರೀವಾ ಶಾರಾಕಿತ್ ತ್್ n3ಿ 

ಅ ಆಶ್ತರ ರೂರ ನೀಂ ೨ರಾಲ ತಿಲ ಜ್ಯ ಉಾಲಾಜಗೆ ಅಜರ 2 

8 



ಟಿಎ. 

ಅರ್ವ.” ಬ್ರ. ಅಕನ ಸಿಜಿ. "9 

ಟಿ. 60೧.3೦ ಬಹ. ಲೀಖಾ 3 ಹಲ್ವು ಗೂಟ ಜಡೆಹುಲೆ 
ತರಾ ಈಶ ಔಮಲ್ಲಿ. ಆಸಾಜೆ ಅನಿ ಜನೇ 
ಶಾಬಿಜ್ ಶುಲಿಜ್ ಟಾಟ ಘನಿ ಅಜಧಿಕ್ಕಂೆಬ್ಬಜೆ ಯಿ 

PR ಠಲ್ಲೂಯ ಕಾಜಲ] ಇಯಿಕುಅಆಕ್ಕ-ದಂದಲ್ರ ವ್ರ ಎಬನಔಕು 
ಬಲಿ ಖಾನ ಅದ್ರೆ ಶಕ್ರ ಕಲಿ ಧುರ ಜು ಬಸ 
ರ ಲಂಬ್ರೂಬೆಪು: ಲಿಫಿೂಜಾಜಿಲ” 'ಆರಿರ್ಕೆ `ರುಳಆಂಯ ಈಯನಲ್ನಿ 

ರರ. ಔಲಕುಅಬ ರಿಶಿ ಹಯಿಕ್ಚ ಅ ' 

ಇಜ್ರೂಲಲಾಆತಿ' ಅಯಬಬಬಿರಖಟೆ ಅಡೆ ಇರಾಕ್ ಕುದಿ 
ಅರಖಾಬೆವ ಫನಿಜಂರ್ ದಶಲಕ್ಷ ಎಯಳಲತಲ ರುಸ 
ಅ ಅ೮ರಿರರಾಕಾರಾಖ - ಸಮು ಸ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಚ ಈ 

ಜಶಾೂರಕ ಬೆದಿಲ ಹ ಜಮಿಖುರ ಔಣ ಜ್ವಲ ಬಾಬು: 
ಲಳಾಲರಾಗೊಬೊಂ ಜರಿ ಈ3ಯರರಿ” ಫ್ರಂ ಆರಗ ಐ ಅ 

'ಐ.ಲಿಅಗೆ ಅಉೂಲಚ ಲಿಜದಿ' ಅಲಿಲಅಲಿದೇಸ ರಶ ಲ) ಔರ ಇರುಂಾ 
ಪ್ಲುರಬಜಾ ಯಜು ಲಿಬದ್ದಿಲಿಅಂ ಲಿಬಿ ಅರ ಅರುಖ್ಥಾ'ಬಬಿಜುರುವಕನೆ 

ಆಕಲಿಕುಣೊಬದ ಬಲಿಶಅಎನಿಇ *ಅಯಲಿಕ್ಸುಯ ಆುಕುಣಬೆ ಅಲ್ರಿ 

-ಬ್ಹಿ ಜುಠಅಬೆಬು-" ಣಿ ಅಡೆಲಾಯಲಿ ಅಲೂ ಬಲಲ 
1 ೨೮3 ನಾ ಅಯಥೆ ಎಜಸೆ`ಲಿಲು ̀ ಆ ಇಯು! ಆಲಾ 
ಬಳ್ತಕುಂಯಸ3 ಎಆಲಕ ಸಪ ಜಜ್ಜುರಿ ಉಯಿಶ್ಚಖ - 

೫೨ ಏಜ್: ಇಬ. ಆಲ ತುನೆ 3ಜಿ ಆಕಾ ನಾರಾಯ ಕಹ ಜಿ 

ಖಖಬುರಿ ಶಾ ಕಸಬಾ ಅದಿ ರು ಅಸೆ EE 

ಬಿಬತಾಯ ರುತಿಕಲರುಆಸ ಎಬಿ ಖಲು ಅಿಅಫ್ರಿಾಳ್ಳುಎ.' ಅಲಿಂ ೮ ಆಲ 
ಅಂಬೆ ಘಾ: ಇತಾಕುಹೊದೆೇಯ ಖಯ ೭ (ರಿಂ ಜುಳಿ ಲ ಆರು 

ಆಲಸಿ ಅರ ಈತೂಬೆಲ್: 

ದರಾ (ಜು ಜೂ ಬ್ವಳಾಲಿಲರೂಯಿಯ ಅಖಖೌಬು ಜಲ 

ಪಿರೆಜ್್ಯ pe Fk ಅಬುಚು ಇಲ ಅಜೆ ಲ್ವ ಈಲಿಅನುಂಟಯ 

ಅಇಜ್ಜೌಡಿ ಅಲಿ ಜಬ ಜ್ 6ಔಲಾಂ್ಟಾಯ - ಅದತ ಈ ಕ್ 

ಇಲೆ ಜ್ರ ಕದಿ ರೂಯೆದ ಅಖತಬುಲಲ ಅರವ is ದ್ರಿಯಿಲ್ದಿಂಜಾಲಿ 

*ಲಿಜ್ತಾಲೂಜ. ಎಫ ಜಂ೦ ಬುಡೆಲುಬ ಜಲಲ ಲೃ ಈಜಲಲಾರು 
ತ್ತಿ 
೨ 
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ವ 

೪. 
ಈ. 

ಅಂ*ಲ್ದಿ. ೧೬ ಅರೊನಿತಲ್ಲಂಿ.- 

ಅಯಯ ಅಜ್ಪೌಯಿಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಸಶ್ರ್ವಾಲೆಕೌಂರಿ "ಅಂಜು ಕಾಜಾರ್ರಾಖಿ. ಅರೆಸ 
“ತ್ಾ ಅಲರು ಭ್ರಘಲಿಅಾಲೂಯ, ಅಜಲು ಉದ್ದಿಜಸ "ಬರ ವಿ 

ಮಮಿಜಾಜಾರ್ನುವಿ ಅಲಿಶ್ರಜಿ ಊಲರರುಲ್ವ ಜಿಎಡಿ ಇಂ ಅಹ್? 

ಶ್ಯೂರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂನಿಲವುಖಂಬೆ ಲೆಉುಲ್ಲುಯ" ಬಂಕ ಬುದ ಅಜಜಿ 

| ಲ್ಲಾಸಬಿಜಾರುಅದಸಲ: ಅಜಖ್ಖಬುಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲಿಯಆಾ ೮ ಅಂಬ 

೧೭೫. 

೪೫0%: 

೮2೦೦. 

NG. 

೭೫೨೬ 

ಅಲಿ. 

ಉಣ. 

ತಿ). 

ಲಲ್ರಾಸಸಐಡಿ. ಯ್ಲುರನಿಜಾಲಾಳುವ:  ವಲಿಶೆಲಿಬತಖೆಬು ಠ೮ಶ್ತಾು 
೮ಿಖಾಸಾಶಾ? ಲ ಜತಸಜಲಜಾರಾಖಗೆಯ. ಅಜ್ಖೌಬು ಜಿಲದಿ ಐದ್ಧಿ 

- ಅಲಲಿ. ಫಲುಖಃಂಯ ಈಜು ಇರಾಲದಿ ಪೌಶ್ಯಾಲ ಔಮಿಜ ಇಜುರಿ 

ಅರಾುಆರಿ ೧೮(ಐರಿ ಔಂ್ರ: ಕಯಲ: ಡುತ ಅಮಿರ ರೀ ವಜಾ 

ಬ ಇಲುರ ಜ್ರಶಉಲಿಅದಿತಯಂ... ಅಲಲಿ ಇಲಾದ ಲಶರ್ವಿಶಿ ಇಲ 

ಅಕಾರಿರಿ ಅಜಜಿ ಬುಲ್ಲಿ *ರಂಆರಿ ಜಲಿಡೊಐಜಔಕ್ಕ ಮಾಜ! ರಿಲುಜಾ 

ಬಎಜಾಜ೨ ಬ್ಲಿೊಕುವಅದ್ಧ ರಾಜರ ಅ್ರಲಿಅ ಲಿಬ್ಬ, ಆಲಂ ಲಿಬಾದ್ರು 

ಸರಿ ಲಾಜ ರಠಮಿಜಧಕ್ಟುಯ: 

ಇಲುಡಿ ಇದುಾಲುಾಔಡಿ ಅಶ್ಲುಜಿ ಲಿೀಕುಣಿ ಲೆ ಾಶಾಔ ರಳ ಅಕೆ 

ಲಿಖಾಈ ಲಲ ಈಗೆ ರಅಮರ್ಲು ಆಟದಿ ಲಖಿ ಅಭ್ರ ಆಜು 59 

ಈ ದಅಿಶ್ತುರಖತೆಲಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲುಚಸಯಆಗೊಯೆ ಆಡ ಅರ್ರೆಜಾಐ ಜಲಶ್ಜಾ 

ಆಗಲಲ ಈ: ಲತೆ ಬಲಂ *ಇಲಾರಿರೂ ಆಖ. ಅಲುರೆಸಮಲು 

ಅಐಔ ಜುೂಈಬಯ ಅಲಿಖೆ ಆಲಿರುಐಜ್ ಜ್ವರ ಜಾರು ಶೊಳಲು ಲ್ರರಿರಜ್ 

ಲಾಜ ಖತಂ ಇಲಾಕೆ ಜಾಲ್ ಎ. ಅಲಾಯಿ ಆರುಖಾಜ್ಲೆಮಿ 

ದಿಶಾ, ಅಜಾಶಾ ಅಣ ೦0 ಇಜಾುಲುದಿರು ಅೀಕುಜೆ ಆರುಅತೆ ಬುಳ್ಗಚೆ 

ಆವ ಅಜಾ ಲಿಲಿ ಕೆಬಂಅಜಿ ಲಿಬಜಾ ಬಿಐ ಜಾರ ಉರು ಬುರ ಆತೆ 

ಎಆತೆನಿ. ಅಈಖ್ಭಾಶಂಯಿ ಇಲು:ಲಾಯ ಕುಲಜ ಪ್ರೌಯಿಲಿಆತೆ ಜಿಬು ಬರಿಂ 

ಅಖಬರ್ರಏಿ ಡರಿಖಾಾರುಂಆಳಯ ದಜ I) ಬ್ರಬೀಬಿಂಬರಅಾ 

ದಿಜಿಬ ಅಶುಅಾಲ ರಂಇಯಾಬುದಿ ೪೦ ) 53 ಜಟಾ &ಅಬೊಲಿಲು. 

ಜ್ಞ ಕು? ಉಜುಂುರುಲಿಬಾನ್ಲು pi 6೮ ಜಾಮ ಜರ: ಆಅ ಜು 

ಅಂವ ಎಜಖಾದೆಖಾರಿ ಬಅಭ್ರಈತಾ ಬುರಣರಿ ಶಬ ೫೬೫ ಜರ» ೦ 99 

ಇಲಾುಯೂಯಈ. ಅಜಾ್ಖೌಬುಲ್ದಿ ಬರಪ್ ಎಖುಬರಿ 59 ಬೌಐಠಿ ರಾ 

ಬ ಇಲುಇಲುರಿಸಗೆ ಶಾಲು ಎಲಿಲಾಲ್ಬುರ( ಕುಲಜ ಲಜ್ ಜ್ಞಬತಿರವಿ 
ಖ್ಟು ಲಿಜ್ ನಂ ಅ್ರಬ್ದಿ ಔಐಂಾಅ ಬಳಿಲ್ವ ಆತ್ ಅಲಿಂರುಜ್ 



ಆಈ. 

ಮಾ « 

“ಹೆ. 

Bo - 

ದೂ. 

Bow . 

ಡಲ. 

“ಬಲಿ ಅಲಾಲ ಆ ಬಾಲದ 

ಜಂ ಅ.ಪ ಅಂನಾದ್ಧರಯರಿ -ಖಿಬಿಯುರ ಈಯರ್ ಆಬಾಲ ಅಲಿಜ3ೆ ' 
ಅವ್ಲ ಬೀರೆ ಅಲ್ರಿ ಸಾಯದ ಲ್ವ ಬ್ರಂಬ ಲೀ 
ಸೆಬಿ ಕುಣಿ. ಬಿಂರುದ್ದಿರೆಪುದಿ ರಾಜಾ ಔಖಿಜಾಖಾಲ್ದಿ ಐನೇರಟಿ ಅತ್ವ 

ದ್ವ ಹಳು ರವ ಕಾಂ .೧್ರಲಿಅಬಿ:ಬ್ರದಿಜ್ದ -ಐಾಜಾಲಗೆಯಿ ಅಲ 4 
ಅ ಕಂದಿ ಹೆಯಿಅಾಖಾುಲ್ಲಿ ಯಾರ ೫ 'ಅಲ್ರಿಕ್ರಿ : ಎಗರಯಿಹೆ ಎನೆ ಎಬ್ಬಿ 

"೩೨ ಬ್ರರಿಬ್ಬ ಮಂ: ಐತೆ ಜಾಯೆ ಆದ್ವರ ಲ್ವ ರ್ಬಜಾ 
ಉಲಿ ಇತುಡ್ಜ ಆ ಔ ಶುೂಜೆ ಬಹುರಿ ಎಟ ಬಿಧಿ: ಔರ 

ಅಲ್ವಿ. ೦೬ ಆಕೌಲಿತೆಲ್ದಿದ. | 11 

ಅಖಾದಿ ಜಲಾಲೆಯೆಔಲ್ಬರಿ: ಜೆ: ಅಜಖಗಬೀಂಖಾನೆದೆ. ಬಿ 
9೨9 ಜಾ ಸಮಿ ಭನ್ಯಾಬೀನೆ. ಬ 'ಲಿಜಾಜೃದ್ರಿ ಹ ಲೇಸ 
"ಅರ್ಲಿ: 'ಲೊಬೆ :೫ರ ಅಬಿ ಆಜ್ಞ ಕುಂ ಆ:೦ ಕಿಟ: ಐ 

ಕ ಇರುಶುಠ ಬರಿಯಾ : 'ಈಜಜಾಯಬತ್ಛಿ. ಷಾನ ಯಜ್ಞಾ 
೮೮೨% "ಅಿಖಾಣ್ "ಜೆ ಜ್ಞುಜ್ಕಲಿಕ ಬರಿರಲಿಕಾಜ ಕ್ಲಿ ಲರುಅಬಿಜಾಲಾಲ್ಲಿ 
“ವಾಜ್ ಜಲ ರೂಲೂ ಬಯ ರಃಚಾಯಣತ್ತೆ ಲಸ 
ಬೆಯಿಶ್ಚಾವಆದಿ.: ಈಜ್ಶೌಯಲ್ಲಿ ಲಾಜರಿ ಅಅ ವಂಶಿ ಅಲಾಲ 
5659: ಮಿಖಿಜಬದಆ 3ರಲ್ಲಿ: ಚಿ6ಔಬರಟಜಂದಲ್ಲ ಎಲವ 
ಜುಅರಿ ಐಬಿ ೂಈಾರಿಶಾ9 ೂಲುದೆ “ಅ್ರಜುರೆಯಬಿಲ್ಪಾ್ತ ಅಶುದ ಜಿ 

ಯಾ ದೆಸಿ ಜೆಂ 75 ಬಿಜಾಜಾಂ ತಾಯೆ - 

ಲ್ರಾತಜುರು ಇ ಅರದಲ ಲ ಜುಲು ಹರ್ 'ಜಲಾರಜ್ ಆ) 

'ದಿಪೌಜೆವೊಜಔ ದ ಲಲ 'ಬ್ಲೀಬ್ಬ ಬವಿಂeಜಜ್ ಬದಿ 'ಟಜ್ರರುಮಿಖಯಅಸವಿ 

ಇಲ್ಿ - ರಾಶ್ ಇಲುಲಆರ೦ಿ ಅಂ 

ಬಜ್ ಡೌರಿ ಅ೫%ಣಂ ದಲಿ ಅ, ಪಾ: 'ಆಲ್ಲರ ಅಥ ಲರ 

ಬಾಯ ಜ್ರ ಖೀಲಔ ಕಣು ೧೨ಲುಬೆ ರಕ್ತಾ ಜಾಲಿ ಜಾಲ ಬಾ ಯುಲರೆ 

ಯರು ಬಠ ಅಲ ಬಲ್ಬಲಿ ಜುಂ: 'ಅಲ್ರಿರ ಬಬ್ಜಬುರರಿ. ಶಾಖ 

ಲಿರ್ ಬಿಯುದಣಿು ಬಿ ಅ ಈಖೊಜಜಔ ಜತಿಲಂ "2 ಶ್ಚುಕು ಬಳಿ 

ಅವಿಲಿಲೊಬೆ ಅಂಬುಜಾ] "ಐ ಗಿರಿಜ ಶಾಟ ಔರ:ದಿಜಾರೆ 

ಅರು ಜು ಜದಿಬುರ ಈ ಅಖಯಜಯಿರರಿ ಅುಮಿಂಕ್ಲಂಜಾಅಂ ಈ ಅಸ್ತು ಅಬೀ 

ಇಲೆ ಅಬೆಬಿಬಾಯಕುಲಿ ಉರೂರಿಲಾರಿದಿಲಿ ರುಚಿ ಬಿಜ್ಜು ೮ನ ಅಶಾ 
ಕಾವಿ. ಬೃಡಿಔಜ್ಗ ಅಲ ಅಂ ಔಂತಿ ಜಕರ ಬಿ ಅಉಬಿಲಾಜ್ದಾಲೆಓ 

B 2 
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ದ. 
ಟಿ. 

ಎಸಿ ೮ ಆರೆ ತಲಯ. 

"ಇಲದ ಕ್ರಲುರೆವೆಬೆಜ್ಸಾರ್ದಿ ಇಲ್ಲಗೆ ಲಿ -ಅಚಾಲೌಸಸೊಧಾಕಾಳಾಬಿದ 
: ಆರದಿರ ಬೌ. ಅುಬುರನಿದಿ:  ಭ್ವರುಜುಖಾಯ ಆಗಲಿ. ಎಐ. ಅಜಾಬ 
ಸಿ ಜಬಿಶಾ ಲೋನೆ. ಈಜು ಇಲಾಲದಿ ಅಅ ಗಂ ಎಔ ನದ 
ಅರಿ ಬುಅ ಎಬಿಶುಜಾನಲಿಣಿ ಉಚೆ ಐಣುಲ್ದಿ ಇಉೂಪಶುಅಿ ಲಾಬಾ 

ಈ. 

| ಡಾ| ಡಾ ಎ s P ಖಾತಾ ದಜ ದಲ. ಜರು ಬಂ ಜರದಿರ ಜೌ ಎ ಂಬಾಲಿಐ. 
ಅಯ ದೃಿಜ್ಜಾಲ್ನಾಬ ಕದಿ ಜುಟೂಜಾರಿ ಅಳ ದೆಬು (ಭರಿ ಅಬಿ 

. ಇಲಿರಾ ಲಿಠಲಿಅಪ್ಲೌಲುಲ್ದಿ ಶುೂಯ ಬಲಾ -ಉಡೆರಣ :- ಆರಜಾಂಬಿ 
- ಅಜುಲಿಳಾರಿಐಂುರಿದಿ . ಲಮಿ ರಯ ೮೮ಎ ರಿಔ ಯ ಲಿಜಾಖ್ ಉಪ 
ಅ ,ಶುಲಿ ;ಂಿಕುಬಹು. £ ಮುನ. ಕಿ್ಲಖಾಖು : ಖಾಲಿ: ಉದೂಣಿ 
ರಜ ಲಲ ಜುಂಬಂರ ಜೆ ದಲ ಉರು ಆಸಲೌಯಲ್ಪಿ ಕುಂದ ಬಲಾ 
-ರೆರಯ ಅಾರೆಬಾಲದೌ, ಅಕುಡಿಶ್ದು. ಆಐಅಲಿಲ ನನು: ಜುಂಜೆ ಲಂ 
೭ ಉಆಸ ಡಿಢೂಲ ಗೆ ಲಿಜುಖಗೆ ಖಾಜಿ ಬಅ ಜಲಿ ೧ಉಲಶಾ. 

fo | 

© KG 

(23 

RE 

“ಘಂ. @ 

ಪತ್ರ: 

Bo 

ಲು 
RSE 

ಪ. 

-ಯಾತಜ್ ಖಳರ ಅವನಿ ಉತೊ ಶಾಧಿ ಅಕುಂಶುವ ಊರಿ 
ಕರರ ಈ ಅಶ್ರಜಜ್-ಅಲವಿಔ-ಬೆವಖಾಆತಲನೆವ.  : ಅೀಕುಜ್ ಅಮು 

:-ಆರಿ ಆಅ ಬಜತಿ ಎಂ ಬಲಿ ಅಟ ಕುಲಜ ಉಮಿಂಲಿ ಅರೆ 
ಆರಿ ಯಾಅಜ್ ಜಲದಿ ಅಕುಶಲ ಕರಾ ಖುಅತಮಿಖಲುರೆಆ ಅರೆ 
RG *ಯಾಅಜ ರಿದ: ಅರ ಜಾಲ್ಲಿ ೆ ಜಜ್ರೆಲ ಔಲುಕು- ಪರಂ 
- €ಉಜಾ ಈ ಎಲೂಲುಈ ಅರಜರ. ದಮತೌಐ ಜರೂಜಾಜ್ದ 

*ಲಫುಲ್ಲಿ-ಅದಿದ:ಕ್ಲಬಿರ ಅ ಅಜಾಬರನಿ ಅಲಾಲ ರಾರ 
ರಬೆ ಇರೌಾಲಔ ಜುರ ಈಂದ್ರಿ ಹೆ ಔೆಲ್ಲಿರಟಣಿ ಕಲಿಕ ಜಕೆಕ್ಟೆ 
ಇ ಅಲ್ಫಿಆಗೆ ಅರಲಡಿ. 'ಬಭ್ರಿರುಜಾಜಾಯ ಆಸರ ಮೊಲಿ ಅಲಾಲ ರಜ . ಜಬಜ 
ಸಾಲಿನ .ಲಾಜುಜ್ *ಲುಆಅರಿ ಅಅ ಬೆಳಿ ಅಬಿ ಔಲರ ಅಜ್ ಅಆ 

ಒಕಿಬಿದನ್ಲಿ ಅಲನಿಲಘುಳುಖಸ ಇಲಾಖೆ ದೆಜುಬಖಲ ದ ಔತ ಜಕುಬ ಅ 
. ಆಲ, .೮%ಲಿಕಾಣೊ ಲೊ ಆಲ್ಬಟಿಯಿಐ ನಂತೆ ಲು ಉ 
ರಿಲೆ ಆ್ರಾರಆಕ್ಕಾಂಡ್ ಖರಲುರೆಐಿಿಬಿಖೆ "ಅದರ ೮9 “ಅಲಲ ಜಗ, 
“ಅಸ್ ಇಲಾಜು ಬ್ರಪ್ರಿಜಾರಆಸಅಲಿಆಗೆ. ಜಾಲಿಿಬುರಯ ೦೮" ಜಲ ಅಲಾ 

ಕುಬಿ ಐಬಿ ಇಬ ಅಂತೀ ಅಖಾಕ್ಷಿಔರವಿ. . ಲಾರಾ. ಯೆ 
ಎಲಿಲಿಖಐ ಲಾಬಿ ಅಬೆ ಹೆಯುಲ್ಠ ಜಾರು ಉರು ಜಲ ಔರ 

Se cede 



ಈರಧ್ರಿ. ೫ ಆರೇೊರಿತೆಂಜಿ. 8ತಿ 

ಅಜ್ಖೌಬುಲ್ದಿ ಅ9ಎರಿ ಲಲ್ಲಿ ಎಜೆ ರ್ರ) ಬೆಜು ಅಟ್ರಲೆಆಸಿ ಒರಿ 

ಅ ಖನಿ 

ಅಲ. ಜಬಲಿಜಿಬ ರಿಜುರಿ ರಿಶಾ ಜಳ ಬೆ ಇಶಾಅ ರಿದಿಜಿ ಬಲಾ 
ಈವ. ೮೨೮. ಲಾಜ ಇಲಾುಜರಿ ಅಅ ಈಂಥಿ ಏ-ಬುನಿ ಅಳಾನಿಆಣ್ 

ಐನ ಅಲಾ ಬಲಾರಿ ಶಾಖೆ ನಿಯ್ಲಜ್ಞಾ ಪಂಲುಲಿಯರಿ ಲಖಿ 

ತಾ. ಲಲೌಜೆ ಬಾಯಿ ಈರಿ ಅರಲು ಲಲಿ: ಅಂಬೆ ರುಂ 
ಫ್ರಆಾರಾರ'ಲುಬಜಾಯ ಉಲಾಖು ಲಿಖೌಬಿ ಜಿಲೆ ಈ ಬಮಿಖಾಂಯದಿ ಎಜ್ಕೌ 
ತಯ ಬಾಢಿಕ್ಲಿಖಾ ಈ. ಈಉಲಿ ಲರ ಬಲರ ಅಗದಿ ಅಬಿ, 

ಕಾಣ. ೪ಅಜ್ಬ್ಯಲುಂಬೆಂಜ್ ಈಜಿ ಶಲ ಬಲು ಜಾರ ಅಜಾ ಲ್ರಶಾಡಿ ಅಣ್ಣ 
ಧಾ. ರು ಬಿಳಿ ಬಖಾಬೆತಿದ್ದಿಖುಖ್ ಐ. ಮಂತ ಇದಾಲಾಜಾಜುರಿ 

ಅರಿ ಅರ್ ಅಲಿ ಅಜಿ ಖಾರಾ ಆರಾರಾದಿ ಅರುಶ್ರಿಐ ಎಲು. 
ಅಂ. ಖಾಲ ಕಜಲ್ರಲಿಔಲಜಲಿ' ಇರು ಖರಿ ಖಾದಿ ಬಸ್ಸಾರುರಿ 
ಖಾಂ್ರಿ. ಇಲಅ ಅರಿದ ಇ ಜಿಐರಿ ಅಖುಬರಿದೇಜ್ 'ಕಬಾದಾಲಂ. ಅಂಕು 

ಅಜುುಬಲಿ ಆಅ ಬಿಳಿ ಬಬಿಯೆೊಲಜೌ 'ಅವಿವಿರಿಜಾ ಅರಾಲಾಯ Bo 

ಆಖಕುಣೊಬೊೋನೆ ಭ್ರಶ್ರಾಯ-ಅಬಿಅ “ದಿಶೇಬ ಅರುಲಾಯೆ ಬಲರ 
ಆಲ್ರಶಿಜರಲಿ ಅಖುಬರಿ -ಜರಿಕಾಜಾರ್ರಿಜಲ 'ಜುದಿಪಿದ್ದ ಅರಲಿ ಅಶುಬರಿ 
€೦ಅ 'ಖುರಕಜಾದ್ರಿಅರಿ “ಎಕುಬಜಬ ರಲಿ ಅಶುಜಲಿ ಖೌಂಕಾ 
ರೆ ಅಾಜುಲ್ದೀಆೆ ಜರಾ ̀  'ಈೆಮಿಚಾರ ಅಖಾಲ್ದಿಜ *ಬಿಖ್ಛಲಿ೦ ಮ್ಯಾರಿ: 

AO ಅಜ್ಲೌಯಲಿ ಐಕುಬಶ್ಲಾಜಸೆಲಿಣಣಿ ಜದೆಕುಬರ್ದಾಅನಿರ ನ ಕಾಜಉೊಬೆ 
ಖಳಲಿಕಣೆಂಬೊಬೆ ಬ್ಲಬಿ% 'ಲಶಿಯರಲಲೆಲು ಬಜೆಟ್ವ ಬಲೆವ೦ಿಜ 

ತಾಲಿ. 'ಜಬಣ್ ಬ್ಲತೆಯಕಿ೦ಜ್ ನಿಡಿ ಲಜಲಿಜಾಬೆಜು. ಎ ಅಜುಅರಿ 
೮೨೨ ಬರ ಅಜಾಧಿಎೆಲಿ'ಇಜುದಿವೆ ಅಲ್ರಅ' ಜುರೆ ಈಖ ಎಜು ಬವಿರ 
`ಬ್ರನಯಲ್ಶಾಖತ್ ಇ ಇಲ ಬ್ರಉ9 ಉವಿಲುರೊಜಖಾೆ ಅಮಿ ಲಾಬೊಲಾ 

yy: ಅಲರೇಕ. ಏಜ ಎಖುಲಾನ ಬಾಯುಲ್ದಿರವಿಅಲಿ ಜೌಿಅಜ್ 
ಅರುವ ಶಾಠಿಬಲಾನ ಜರರಿಖಾಧಿ ಅ ಜಖಂ ಲಮ ಅಖುಔ ಬ್ಲೌಜ್ 
ಬರಲಿಲ್ಲ ಬ್ರಂಅಅ 'ಜಯಜಾರಂ ಜಾಜಿ ಬಲಿ “ಅಂಬೆ rE 

ಖಲ. ಲಿಐ ಲಸ ಹಂತಿ ಅರು ಲಿ ಐಔಲಿಕು ಅಖುಲಾದ ದಿಎಲಾಳ ಜೆ 
ಖಲ ಲೌತೌಂರಿ ಬರಿಅಾಬೆಜ್್ಠ ಅಶಿ ಅಂಬೆ ವಿ ಘಾಲಿ. 



14 | ಶ್ರಿ. ಲಿ ಅರೇನಿತಲ್ದಯ - 

161. ''ಅಲ್ಜ ಗೆರಿ ಇಆಇಶಾಲಾ “ಲರೇೊಲ್ಲ ತೆ ವ್ರ ಯ 'ಕಕ್ತೂಂಿ 

ಅಯಿ "೨ ಜಾಲಾ 'ಜಿಶಾಯಿಇಯೂರ್ದಿಜಿ ಲ್ರ ಬ್ರತಬಿಬ ಅರಿಷಿಲಿ' ಇಡೆ 
"ಅಬೆ 2್ರಅಲಾಕುಖ ಜರಿಹೊಂಕ್ : ಬಿಜ ಅಎಜಾಬಾಹ ಔಯುತಾಘ 

'ಜಾಖೊಬೊರುಲೆ ತಲುಜರಿ ನಿಆಐಬಜ್ ಖೂಬಾ 

ಇ... ಲಿನ ಔಸಿ ಕರಾಯ! ತಿಜ್ಚಾಜೀಯಡೊರುಆ್ೆ: 'ಅಬಾಬು; ಆನಕಔಿಖಿಬ 

ಶಾರೀ ಜರು 35 ೨೦೫೪ “ಖರೊ ಜನೆ ಇಲ್ ರಜಾಯಿ 

ಅರ್ನಿಕಾಸಾರಿ ಮು ಜರಿದರು 8ರ ಇಂಬರಿ :ಬಜಿರಿಹ್ ಈರಾ 

* “ಅರಿ ಅ ಖಳ ಅಲ್ವ ಜೊ ಬಿಜಯ ಅಧಿಜ೦ಲಿಅ ಆಪ ಅಯ: ಇಲೆ 

ಬಿಜಾಔ ಲ್ವಆತೆ ಇಲ್ದಿಉಜಾಲಿ ಮಂದ ಕ ರಾಬರಿ ಶೂಸಜಾ ಹಶೌಚಿ 
'ಖ್ರು. ಖುಂಟೆ ಲೃಜ್ಜಾಜಾಲು :ಜಾರಖಾಣಲೆ ಮುಂಚೆ ಬಿಠಖು ಎಜಾಲಉರು- ೮59 

ಲೆಳುಔಿಜಸ ಲಜ್ ಬ್ರಿ ಲಯ ದಔಯಿಖಾ ಜುಜೆ ೨.೦ ಔಪ: 233 

"ಬಿದಿ ಅಲ್ದಿಖಾಬು. 

ಢಬ್ ಅರಸ ಯಜ್ಕಾ ಜರ ಈ ಜರಿ ಅಆರಿಐಂಗೊ ಡೆ ಅಲಾದ ಲ 
೪ ಛ 

ಜ್ತಿ 
- ಟಾ. ಧಿ ಅಜ್ಜಾ: KP I) ೬ pS ದೂ ಧಾ ಗಾ ENS EN ಮೂಟ್ರೌ ಬಿದಿ ಅ ಯಿ. ಅಂಖಾಖಾ'ಔಲಖ್ಬಿ ಓಜಾ EER 

ಬರಲಿ ಟಂ ಯಜಖ್ಯಾಂದಿಎಗೆರಿ ಖಕ ೪. ಆಜು ಕವಿವಾಜನರಿಚ್ 

ಅಾಆರಿ ೪೪ ಔಂತ ಐಲಿಜಸೋಖ ಬಿಡ ಫನಿಣರಐ Cಟ್ರ್್ಅಸೆಯ 

ಅ. ಆಕರ ಬಿಖುಔ ಎಷ್ಯಾ ಟ್ ಬಾಣ ಘಾ ಹಾದ ಅಹಿ ಮಿ 

ಅಕ್ಕಿರಲಿಬು ರಂಜು. ದಬಖಾಲೂಣ ದಿಮಿಷ್ಳಾಜುೂಬೆರಿಯಿಷ್ಕಾ ' 
ರಲಿ ಲಿಬು್ರ ರರುಬಿಂಗೆ ನೈಟಿ ಖಾಂಟಿ ಔತ ುಳುಸಟೆ 

"ಲ್ಲ ಅದೆ ಬಿಐ ಜುರಿ'ಬಅುಜು ಅಲ್ದಿಖಾಬೆಬಾ. ಅಂಕು ಎರುದಔೆ ಯಿಚ್ಯಾ 
ಅಲಿಖ ಬು ಛಖಾಸರ್ರಿಶರಿಬುಾರಜಸಂಈಆ ಖೌರಹಔಜುಐಬೆ ಇಜಾಡವರಿ 

ಈಗೆ ಔರ ಅಂದೆ ಅದುತಜ ಬೆ ಬರತಾ ಬಾರಾ 
೪. ಅಬಶ್ಣಾರನಿಕಾಜಾಜ್ದಲಡಿದಔ ಡಿಕ. "ಅಂಜುಔ ೫3 ಶ್ತಿಜಸಲಿ ಬಳು ಜಾಜಿ 

ಲಪ ಅಚೆಖಟುಲ್ಧಿ ತಲುಲಾಣೆ ಬಿಹಗ ಅರುಬರಿ ಲ್ರಾಯಿ 
ಲ್ ಖೊಘಕ್ಕಔ ಇರು ಎಘುಕುಂಗೊಬೆಲಿ ಯಯ್ಯಾ ಖರ ಜ3೦ ಬಲ್ಲಿ 

ಈ. ಅಲಿ ನ್ಷಿಅಜುೂಬೆಬ. ಅಿಂಕುಡಔೀ ಅಶುಔ ಅಂಬೆ ಯಜ್ಯಾಸಾರಲಿ 
ಇಲಾಬೆಲ್ಲಿ ಜನಿಡಿಂಂಔಿ ಲಿವದರಿಅ ಅಲಂ ದಿಮಿಘಲಲಿಕು 

ಆ ಬಕ ಔನಲಿಜಿಣೊಬೊದ ಖಾಅಿಐ ಬ್ವದಾರಿರಿ ಅನಬಿಜುಸೊಬೆ ೨ಖ 



cr. 
ಊಂ: 

ಆಲ. 

eg 

ಆಂ). 

ಕಾ. 

ದ. 

ಅಾಲುನ್ಹಿ, ಲಿ ಅಕೆಎಲಿತೆಲ್ಲದಿ.- 115 

ಲುಲ್ವಿ: ಆರಿ ಪನಲಿಕಣೊಲೊಲ' ಅರರ ಬರಖೇೊಂಎಕ್ 66ಸಿ 

ಉಲ ಅರ್ಜ ೮೫%ಲು.. . ಕೊಲೆ ಲಲಿಜಲರಾ ಅರುರಜದಿ 

ಜರ ಹಲಕ್ಕೆ ೬೮9 ಖಾದಿ. ಕಲೆ ಅಲಿಲಾಲಖ ಗಲಿ ಕಡಿ: ಖಾ 

ಅಲಿದ್ ಅಜ್ ಧದ ಹಾಹ್ ಆರಿ ಖಶಅಲಿ' ಅಳ ಖು. 

ಜಲ" ಅರೆ ಆ 665 ೫ಲಾಬೇ ಪ್ರಿಜ್ಜಲಿ ಜಭ್ಛೇರ ಅಸೆ ಅಲಲಿ ವಿಕ 

೫೦ ಈರ ಪೌರ ರಜಯ ೫ ಆರು ಬ್ರಅಂಯಪ: ಆಹ ರುರಿತ  ಬದ್ಮಿಜ 

ಗ ಅರ ಪೂಲಿಕುಆಸಳ ಅಜಯ ೭೧೪ ಆಣೆ. - ಅಜಜ ನಬುಜ್ವಿ ಆಮುದೆ 

ಬ ಎವ ತದ್ದಿಗಯ ಐರ೦ಲದ ಕೆ ಪಾತು ಐಬಿಅುಧ' ಇರುಲಾಯೆ 

ಜುಂ ಯಲ್ಲಿ ದಿರುಲಾಹಸಔಕಾಖಕೋಟೆ ಅಲಲಿ ಜಲು : ಲಹಾಅಬೆಲು 

೨- ಲಿಂಕು ಅರಾ ನಿಜ್ಜಅಃಯಅ೦ ಅನ್ವ ಾಂಡ ಲರ ಪಶು ಯುದಿರಿ 

ಉಡಿ ಅಶು ಔಿಡಲಾಉಧಿರುಉಂ ಹಲ ಆಜು ರಲ್ಲ ಅಶಾ 

ಆಳಿ ಜಿತು ಇಲಿ ಬಿ 

ಆಆ ಆರಾಡೀಆಲಿಬ ಜಾರ ತ್ ಜಲ ಅಲರಐ ತೆ ಪಲುಕಾರದ್ರಿ 

ಧ್ವಲ್ಪಜ್ಛ ಕಜ ಜಾನ ಅಖಸಜೆಬುಲ್ಣ 6ದ್ವಿಆ ಆಅನಿಬ ಚುರ ಆಜ್ಞ 

ಅವಿ ಅಲ್ಲಲಸಲಎಸರೂಟೂ ಜಾಜಿ ಲಾಳಿ ತಾಂ ಅ 2 ೧ಜದಿರಿ ಇರ 

ಇಕ್ ಭೂ ಬಡಲಿಖ. ಆಶುಜಲಿ ಅ EE ಐಶ್ವಿೀಸಂಲಿ 

ಅಯ ಐಲ್ದಿಜಂಅ ಆದ್ದ: ಅಖಲಿಜುಔ ಲಲರಿಲ ಚಲ: ಈ 

ಬಲ ನಟರ ುಲಿ Se ಶು ಔಮಖಾಗಲಿಕುಎೊಬ ಕುರೆ €ಜ್ಜು 

ಆದಜಲಿ ಅಂಜು? €ಲರಿಬ' ಪರತ ಇಲಿ ಆುೂಬಿಂಅಳಾ ಎಿಶಾದ 

ಅಣಿ ಉಟ ಅಶೆ ಉೂಆಜ-ಅಬುಲ ಪ್ರಶ ಬಿಲಿಯ ಬರಲ. 

ಅಲಿಲ ರಜದ: ್ಖುಕ್ವಿ ಮೂಡ್: CSA ಶ್ರನಐ 

ಅಬಿ ೮:೦ ರಜಾದ ಇಲ್ಫಿಆೂಬೆಜಾ- 

ಲ್ಯತೊಂಔಿ ರಳ ಆಗರಿ ಲಜಜ್ಸು ರಟಜಾರೆ ಅಲಲಿ ಅನನ ರ! 

ಲ್ವ ಅಜ ಐಂ ಕೆಲಿರಿಜಾಬ: ಬಾರ ಜಾಜುಲ್ದೂಲಿದಿ ಅಕರ ಇಬುರ೭ (ಈ ಆತೆ 

ಬ್ರಾ ಹಲುಲ ಜು) ಜಾರ ಹಾಜಾಲ್ರಾಲಿರು.. ಲಿರುಲ್ೆ ಬರಿಖಯೊಂರಿಕ್ಕೆ ಶತಿ 

ಆರಂ ಬಿಜಜ್ಞಾ' ರಬಜರ ಉಚ ಲಿಉಕ್ತೆ ಪಾಲಿಸೆ ಉಿಬಿಅ“ 6೮ 

ಲಔ ಆಲಿ: ಅಬೆಕಾ' ಕುಲಜ ಅಿಔಧಎಜುರಲ ಮಜ 

ಔಣ. ಇಬುರಬುಳಿ ಅಲ೫ಬಾರದಔ:  ಅಖಖೌಬುದe ಆಜುಲಂಹ ರಿಬೆಕ್ಜ ಉಠಿ 
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Be ? ಸ p ಸ ದಂ. ಶೂಜಾಜಾ್ಯಲ ಇರುಜಂಂಯ್ ಐಜಾಜ್ ಬಿಲಾಲ. ಬಂ: 

ರಮಾ ಜ್ರಸ್ನಅಯಾನಿ ಅಂಕುಡಿೆ ಮುಂದೆ ಅ: ಬಜ ಅನು ಶೂಲ 
ಔಣ. ಜುಂ ಬಲಲ ಉರೆರಂ ಸಿಬೆಔಅಚ ಲೂಸಾಖಗೆಐ. . ಕಜೆ ಮೂಖ 

ಜಂಲಕುಜರವಿ ಜೆೊದಿಕಾತ ಶುದ ಬಲು್ರಿ ಇ ನರ ಜ್ಮಲಾರ ರಾಜಾ: 
ಅ. ಅಬ್ಬ ತೆ ಖು ಆಲ್ಲಾ ಲರಾ ಪೊನಿಖ ಸೂಮಬಯ ಇದಿರ ಔಲಾಥಿ ಲ 

ಓಜ. ಈ ಬುರಯಾಲುಥಿ ಅಲಅತಿಖ ಅಕುಖನಿ್ಣ. ಬರಿಶಿಜ್ಞಾ ಎಲ್ರೂಲೃಉಜ್ಜಲಿ 
೯೭೮೦ ಜಾಲಆಗ೦ ಖಲಿಂರಜ್ಞಾ ಅಅಾಕು. ದೌ ರೂ ಲಾಲಸೆ ಅಖ್ಖಾಯುಲ್ನಿ 

ಲಿಯಬ್ಗಾಲಿ ಡಿದ್ರಿಐಲಿ ಇರಲಾರರು ಆಜ ರಾ ಜಾಲವು ಅರು ಅಿಬುಬ್ದರಿ ಈ 

ಆವಿ ಎಶುರಎಜುಲಿ ಖೌಜ ಬುರುಜು ೨ರ.ಆ-ಇಲ್ಬಲಿಂಆಲಕು ಆತೆ 

ಪ್ರಣ -. ಅಬೆಲಲ ಬಿಖಾಜಲಿ ಇಬರಿಐಜಾರ ತೆ ಇಜುರಾ ಜೆ ಇದಿರು. ಅಂಕುದೆಜ್ 
ಅಖುಬರಿ ಅಫಿ ಜಿತ ಬುಡಿಹ್ ಬಳ್ಳ ಪ್ರತಿಜ್ ಇಣುತ್ತಒನೆ ರಿತಿ 

೮೮೬೫೮೨ ಡಿ2ೌಎಲ್ಲ ಬಿಜ್ ಇಕ್ಲೋೊಖಜಿಡಿ ಶುಠಜ ಇರರ ಔಜಬ್ಷ 
ಲಿತರಿ6 ಇಅಾಔಿರುಶ ಅಲುಲ್ಸಾಐಲ ಲಮಿ ಆೆರಿಖುಬ ೫:699 5೫ 

ಓಲ. ಅರಿರಯ್ಯ ಜದಿಬುಕರ ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಉಜುಬರರ ಅಪಶಗೆ ಬ್ರಿ 
ರ್ರಿಜ ಲಿಲ್ಬರ ಜಾಜಾಸ್ಚಾಲಿ ಇಲಾಕೆ ಜುಲಜಾಜಾಶ್ವುನ್ಲಿ ಅಲಂಂದಿಕೆ ಜಲ್ದಿ 

1 ೦8 ಹರಾರೆ ಜಾಲಿ ಇಲಾರಿಜಿ ಅಿಲುಬ್ದದ್ದಿ ಅ ಇರುಲಾಯೆ 

ಜಲಿಜಿಔಬಲ್ಲಿ ಔಣ ವಾರುಖಲ ಅಲ್ಪ ಅಬುಳ ೫೦ ಹುಲ ಈಬೆಸು 

ದಂ. ಶೊ ಡಲ! ಇಐ.ಆ.6 ತಕ್ಬಿಆ79 ಆಮಿ ud ಲಾಜ: ಬೆಪಿಲತಿ 
ಔಪೊಳಿಜ. ಶು ಆಜಿ ಲಿಮಿ ಲಿಜು 5ಯಜಾಬ್ದದ್ತಿ ಲ.ಔಜರ ಅನಲ 

ಡಲ. ಅಖುಲಜಕೂರ ಅ ಬಯರಿಂರ ಕುಜ ಎಬ್ಲೀ ರದ ರಜಿಶ್ರಾಲಾ 

ಬಾಜ್ ಡಿಜೆ ಬೆಶಿ ಜಲಲ *ಜೂಶುರು ಜಜಲ್ಯತ ಲ್ವ ಜಾನೆ 

ಚ ದೃಡ ಬು ಲಖುಬರನಿಲೆವಿಲಿಖಬಿನ್ನ ಇಉುಂಜಾರರು 

ಔಣ. ಜ್ಲ್ಞುದ್ದೇ ಇಜುಪಲಿಕೆ, ಲೀಲ ಆಲುಲರಿ ಅಅ ಹಯ ತುಂಟ ಲಿಂ 

ಈ. ಲಿ ಇದ್ದಾರ ಗೆಲ್ಲ ಛದಶಾಧ್ರಿ ಬಂತೆ ಆರಿ ಲಿಖಿತ ಲಜುಜ್ ದಿಬಕ್ಕಿದ್ರ* 
ಸ ಸಲ್ರೂಯೆ ಟ್ ಲರ ಆಗೆ ಜಲ ಔಂಬಲಿ ಆದೀಕ ಅಜ್ಜು ಆ 

ಅಜಾದ್ದಿ fa ಶ್ರ ಈ ೨೭ರ ಈುಕುಣಣೊಬ ಅನಾಬೆ ಬರವ ಇದೆ 

ಬಲಿ ಅಮಿ ಜದಬಬಮಿ ಜಕಖುಲೌ ಎವಕುಣಬೆ ಅಖುಬ ಲಔ 

ಅಃ. ಜುದರಿ ಅಳಾಬರಬಿಳು ಅಬೆ. ಅಬೌಳಕುದಿಃಿ ಬ್ಲಾಅಜ್ ಡ ಸ್ವರಾಲಿ 
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ಅರ ಪು ದುಬ ಜರಂತಿ ml ಜತ್ ರಿದಂ ಕೇ 

ಔ ಇಆುಡಔಲ ಈ: ಅಖ್ಲೌಬು್ಕಣನ ಔಣ EE ಇಯು 
ಐಖಾಜಾಲ್ಬೂವಿರೆ ರಂಜು) ಅಠ-ಬೇಲೂಡ ಆಅ ಅಶು ಅಲಿ ಭ್ರೂಣಲ್೫ 

ಛಡಿ ದಾತ ಜವಿಹಿಔಬ್ರಿ ಔಲಖಾತಲಕುಅನೆ ಲ ತುಂಬು * 

ಲೀಕುಜಿ ಅಶಾದ. ಆಲಿಕ್ರಾಾಲಿಜ ಆನ ವಾಹಾಸವ ಅಆ" -ರಂಲಜಯ 

ಲ್ಕ ಸತತ ಇಲ್ಲ ಲು Se ಇಲುಟಲಿ ೮೮50೦99 Ga 

ಈ ಇಉಲಳ ಅ೦ಲ್ಬಲ ಜು: ಅಬುಲ್ ಅಜರ ಲಲಿ ತೌಜು ಎ. 

ಅಜಜಿ ಎ96 ಇಬ ನಲಿಬ ಜರಿಹೆಎ ಇಲ್ಲೆಂ ಅಲೂ ತಲ 

ಔಶುಜಸಠ ಜೆ ನಲುಲ ಇದ್ಕಿಅಯ-ಲೆ ವಲಿಬಲಿಳಿ ಅಜ 

ಆರೊ... ಅಲಾದ ರಖೌಚವಿಯ ಅಲಶ್ಸಾ ಖಾಲ್ ಅ ಡಬ ಔಟ್ 

ಅನಿ೨ ಇಶಾಜಾರಳಿ. - ಅ ಜ್ಜಸಿಯಲ್ಲಿ ಜಠ ಲಿಖೌ ಅನಿಬಬಿಜೆ ಲಾಲಿ: 

ಏಿಶೌೂನಎ ಜಾರಳಜಧಿ ವಿದಿ ಲಾಜಾ ದಿ ರಲಾಠ ಅಂಜ 3೫6 ಐತಾಖಾುರು 

ಎ ಉಟ ಅಠ ಈಖಾಖಬಿ ಅಿಶೌದಿಅು 6 ಲಿದಿಆಅ ಖುಿರು ಅಶುಬಲ 

ಎ ನರು ಪ ಬಿಜಕುಔ ಅಖಾಂಯು 

೦ ಹು ಬೂಜುದ್ಧಿರಮಾಡೆ ಕಬ 2 ಅಜಜ ಅಲಿಬಿ ಬ್ಲ ಜಲ 
(ಗ ನಾ ಆ. ಲಾ ಮಾಹೀ EEC ಶಾಖ > FS ವಾ: ಇರಿ ತಆಾಶಾರುರೈಿ. ಅಂಕ್ ೩೮೮ ಬಯಯದಿ ಯಾಜಿ ಬು 

Ey Ee pS SN » 

ಮಿಲ್ಕಿ ಶುಲ ಬೊಡಿ ೮೦ಲಐ ಆತು ಇಬೂರಔ "ಲ. ಬಿಂಶುದ್ದಿರ 
P ನ ೭ 

ಬಿ 

ಯರುಲಿ.2ಜಾಾಬೆ. ಯಿಲ್ಲ: ಲಿಯು ಬಲರಿಬಿ. ಅಔತ್ರೀಮುಲಿ ಈು 

ಅವಿ ಜಬ ಹೊನಿಖ ಆನಿಎ ಬಳುಖರ ಸರಿ ಖಾದರಿ ಎರೆದ: 
PT EU “bap ಹಾಲು ೮೨56 ಅಲ್ಲ ಲ್ಲ ಭಜಿ ಇಲ ಲ್ಫಲಿ ಅಮುಟಿಂಪ ನ್ಡೌಶ್ಚಾ ದ್ವಿಜಾ 

ಅಯ್ ಕಳ ಖಂ ಅವೆ ಅ ಇಆರಲು ಇರುಲ ಲಿಜರ'ತ್ಯಿ ಅದು 

೮ ಈ ಆಜಿ ಆಮಿ ಅಸಾಂ ಇಪ್ರೊಖಂಜದೆ ಇಜಂದಅಲಿ, 
ಮಿಸಾ ಜರಿ ಅಿರಿರಿ ಇರುಆರಿ ಎಲ್ಲಲ್ನು ಊಡದ ಇಬುಯಲಿ ಅಿಲಿಲ ಅಜಾ 

ಆರಿ ಊದಿ ಬಜೆ ಬುರಲಿ ಲಿಔ೦ಿ *ರುಆಲಿ ಲ್ಕಿರ ಶುರ ಊದಿ 

ಅಜಸೆಖುಯದ್ಲಿ ಯಿಚ್ಛಾ ಪುರಾನ ಔರ್ ಆಶು ಇಬುಖಶು ಬಾಜ 

ಅರರ 69 ಸಾವ ಬಸ ಬ ಶ್ಮುಶ್ನಾಶರಲುರಿ. ಎದ್ರರ ಬ? 
fi 

ಇ ಡ್ Ee EA ಇನ್ ಶಿರ್ಕ್ ಸ 
ಥಬಿ ಶಿತ್ ಲಖ ಅ ತಣ್ಣಬಿ ಜರು ಬು೦೮ ಅಿಲಿಖ ಜಾ? ದೂರುಲ್ದಿರಯಿ 

ಕಾ 
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ಈ. ಆಟದಿ. ೪ದ್ಮೆಖೆ ಅಶು ಧರಾಂರ ತೆ ಲಔಬಿಔ ಅಲ್ವ ಅೂಯಜತೆ ' 

೮. ಬರಿ ಯಿ ಬ್ರಕ್ತಾಯಿ ಬ್ರಲಯಜ್ ಇಂಕ್ಷ ೫೮ ಠಜಿ ಆಧಿಜ್ಅಲ್ಲಲ್ಲ. ಅಜಾ 
೦೧. ಅರು ಶಿಜಬಜವದು ಇ ಐ ಶಜಬಿ ಬದೆಯಜ್ಬ 5. ಲಚ್ಚಿ 

ಲಕ್ಷಿ ಇರು. ಆರಿ ಕಾಸರ ಆತ ಬಕುಬ' ಅಲ್ಲೆ ಇಲ್ಬಆಸೆರಿ ಲ 

ಲ ಜಲಿಶಾಐಔ ಔರಿತಾ ಅಶು ಔಮಿತ್ಅಕುಖಣಬ' ಅಂತಾ 

ಉುಆತೊಬೊಂ ಆತೆ ಮುಖ್ಯಾ ಜಾರ ಜಾಜಾದ್ರಿಜಲಿ ಐಳುಜಜ ಅಲ್ಲೆ ಅಬುಅಿಅಾ 

ಲ್ಲಿಬಿಶುರಠಲಿ ಅಶುದ್ಧ ಬೆಜ್ಮಿ. 
ಊಖ ಲಿಖ್ಲಲಿಇತೆ ಅಸ್ಯಾಂ ಎಶುಜರಿ ಬಲಿ ಐ9ಐಜ್ ಜಾರಈರುರಿ 

ಇರಿುಆ ಜ್ಹತ್ರಾಲರು ರ್ಯಾಶಾಿ ಲೆ ಲೆ ಇಲ್ದೆ ಈಆಸಿರ್ವಿಲಿಗ ಲೊಚ ಜರಿ 

ಅಜಲು ಕುಲವ) ಜಾರು) ಬ್ರಾ ಐರ್ ಅ9ದ: 
೮1೦೨. ಖ್ಲು5ದ್ದಿದ ಅಸೆ ್ರಲಿಅಲಲಿರಿ ಅಜ್ಖೌಬುಲ್ಲ ರಿಜುಬಖಲಿ ಅಳ್ರಿಶ್ತಾಲಿಖಾ 

ಅಕ್ಕರ ಅದ ಈಖೆಎಲ್ಬ ಲಿಯ ಅಜಿ 5೦ ಲಿಅ೨ಾಜಸ ಎಮೂಾಕುಸೆ 
ಅ. ಜನು ಸಾಲಿಗ ಲಕುಜೆ ಲೆಲಿಖಬಲಿ ಜಳ್ಲಜ್ಜಲಜ ಇನಿ ಅ ಅಆಲ'ಣಿ 

ಅ.ಹೆ. ಎುರಿಬುಡದಿ ಅಿಜರಿ ಅ ಅಂಜ ಜನಿಲಲಂಲ್ಲೀಾಬೆ. 
೮೦. ಠಿ ಕತಾ ಸೋಂಗ ಅ್ರಾಿಬಠೀಲಿಜರಿ ಅ:ಖಜೌ 

ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ವಿಹತೆ ಲಿಲಿ ಎಂ ಬರಿರೂಖೆ ಇಲಲ ಜಿ ಲಿಲಿ 
ಊಲಿ. ಆಲಾ ವಿದೆ ಲಾರುಶ್ ಈ ಶಾಲಿ ಬಜಿಆಸೆ ದಬಿಶಕ್ಲಿ ುಜಾಯೆದ. ಠಿ 

ಗ ರಿಂ ಅಲುಡಿ ಅ್ರಿಇ ಲಳಾಲಾಕ್ವಾಯಿ ಅಶ್ಲುರ್ಗಯೆ ಬಲ್ಲಿರಿ 

65 ಅಠಿಬಲ್ಲಿ ಎಜುಾಕು ರೆ ಇಲಾಬಲ್ದಿ ರಜ 36 ಇಲಾಲು ಉಜ? 

ಅನ್ವ- ರ್ಷದ ಲಾಬಿ ಲರುಢ ರ್ರಿಜಅಿ ಆಜಂ ಲಾಈ ಅಿಆ ಇರಾಖ್ ವಿ 
ಅ). ಲಿಾರಾಜೆ 3 ಶಿಜತಿ೨ ಈತ ಲಿ೮ ಇಲ್ಲೂಆಾಖಾಯ. ಲಲ ಲ್ರಿಖಅ 

ಎ ಇ೨೨ಲಿತನ 00೨ ಪ್ರಜು ಲಲ ಬಿಂಕ ಇಲ್ಬಿಆಗರಿ ಅಾಕುಬಿ 
ಲಾ . ಲಾಜಾ ವಿ ಕುಳಿ ಅಿಆ ಅಶ್ಯಾಕ್ಲಿಖು ಡಿಎ. ಲ್ರಜಶಿ ಖಾ 

ಟ್ರ 6:೨ ದೋ ರಿಅಶುಲ ಎರ್. ಅಖಿಲ ಎತ ೨೮ ಠಿ 

ದಂ. ಇಐಆೆ ಶುಲ ಉಣೆ ರ್ವಿಜಾುತ್ತಾಯಿ, ಬರಿಯೊಎ 5 ಲೃ ಔರಿಶಾ 

ಅನಿ ಔಚ ವುಕುಗೊಬಿ ೨ ಜ್ನುಘಲಾಶಾ ಪಲಾಣಾಜಾಜ್ ಜುಲ 

ಬಮಿಳ ತಾೂಾತೆಬಬರಿುಈ ಆಲರುಆಗೆಬ್ಬ ಈ ಅರಿ ಬಿಬಿಸಾಖಾಲ್ದಿ ಜಾಗತಿ 

ಈ. ಬಿ 33ಆ322 ಢಾ ಎಶಾಾರಿಹ:. ಬೆರ್ಕಿಜೂಂಯದಿ ಬರಿತ 



ಯ. 

ಈ. 

03 

ಅಂಅಲ್ಲಿ. ಇ ಅರೌಲಕೇಲ. 1 16 

'ಕುಖೆಬ ಬರುತದ ಉಸಬ ವ 5ರು೫ಣೊಬೋಯೆ ಜುಬಿಲಿ *ಶುಲಿಜಾ 

ಖಾರ೬ಜ್ಸು ಅಲಾಖಿಕ್ಳಲ 0ಈಾಲರಾಹಹೊಬೆೊಯೆ ಖಾತಿ ಉಜಶಿಯಆಸೆ 
ಕುರ Sh ಈ ಬಜುಖಜ'ಅಲ ಖಣಲೂಯಿಜ ಆಲಂ 

ಅಐಲ್ ಕುಜ 'ವಿಯೇಆಜ ಖುಯಿರಿಜಖೆ ಅಖಾಖ€6ಅ8:ದಿದೆ ಅಜಜ 

: ಅರಿಲಾ ಆರಿ ಬಯಜಜಾಕ್ಞು. . ೮೮೦ ೪9 ಬಬೆಬೂಲಬಜ ಅಜಂ 

ಅಶು ಅಜ್ಜ 5೬ ದಲು ಬಲಶಾ ಅಜದಿ ಈ 6ಬೂರ*ರಸೆ ಅಜುಬಿ 

ಯಿದ ಅಲ್ಲಂ ಇತ. 

ಜಡಿದ ಐ9 ಭೌಔೇವಿಖಿ ಈಚೆ 99 ೮ರ ಜಲು ೮೫ 
ಔಶ್ರಿಆರಲ:ಲೆ. ಜ್ವಲೊರಿಈ ಲಬಿಶುಐಜ ಔಲಿ ಅವ ಬಾಪಿಂಜ್ ಜ್ವಲಿಖಾ೫ೌ 
ಸಾ ಜಣ ೮೪8: '6ಜ೨೮೪9. ಅವ ಭಗ ವಿರುದ 
ಕನಿ ಈರೆ ಶುದ್ದಿ ಉಳು ಅರಿ ಆಜ್ಞ ಆಶಿ 8೧ 

« 5ರ ತ ತ ನಲಿ ಇಲುಖಿದ್ವಿ ಜೆವಿ. ಈ ಜ್ ಅರಿಜಾ ಲು ಜೆಲಿ 

ಈಲಪ್ರೊೋಲಾಲರಿ ಜಾ ಲಾದ ವಿ6 ತಾರಿ ಇಂಯಜ್ ಅಜುರಿಂಜ್ೆ 

ಜಾಲಿಂ: ಖಾಜ ಅಶ್ಲಾಾಯಖ್ಯಲಿ (ಅ ಅ? ಜಲಶ್ತು ಜಿ ಾಣುಶ್ವಾಯ. ಐಜಿ 

ತಸ ಆಿರಲಿರಾಂ ಜ್ಯ] ಅಂದ ರುಯಲ್ಲಿ ಕು ಲಉರಿ ಅಬು ಲೆಜು 

ಹಗೆಯ ೮ ಇ ಖರೆ jos ಈ ಅಹಿ * 

ಇಜೆಬರ್ ಜಾ ಕ ೧೫ ಐನಔಿಖಾಜಿಯು ಜೆಸಅವ) ಜ ಎನ ಜಮಜುಸಿ 

ಅಬೆ ೪೮; ಅನಿಳಿ೦ ಗನ ಚತ ಅ ಸುಮಿರಿ * ಅಣಿ 

ಬರವ. ಆವಜಳುಣೊಬೆ ಚನಿರುಂಜಿಜ] ಇಲಿ Lರೀಆಔ ಎನು 
ಯೆ ಅಆಲಕುಜ ಅಂಬೆ ರಿ 6) Jie; 

py a ೧೮) ವ ಜಣ! ಲಿಲಾ ಸೊಬೆಂ ೮೬ 

ಕುಖೊಬೆ ಜಾರಿ ಅಬಿಜ'ಜಧಿ ಈ ಏರಿದ 

ಬಾಜ ನಡನಲ ಬಬ. 'ಲಿ89 ಅಲಜಬವಿಕುಖಸೋಬೆ ) ಕುಟಜುವಿ 

ಲಲ್ಲಾಬ.ಲಿ 6ಲ್ಪ ಬಲಿಲಂಜಂದಿ 89 ಜಿ ದಿದ, 50 

ಈ ಲಿಕಲಂಬೆಬು ಲಂಬೂ ಘಾ ರೇ ಈ ಜ್ಹೂಂ ಜೃಜಲಯ ಆಗಲಿ. ಅ೮೦ 
yg 

py ಗ ಈ 
$೫) 39 ತ 3: ೪೬ ೪ 
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©. 

ಎ. ಬಿಯೆಶಾಯಿ ಬಾಲಂ ಜಾಣ ಸಡಿ ಬಯ. : ಇಯೆಸ್ವ ದೌಲಾ ಹಗೊ ಬಿಐ ಜವೆ 

GSS 
ke 

. ಠಾಶುದ್ರಿ. ಅ. ಬರೊನಿರೆ್ಲಿಜಿ. 

ರಿ ಬ್ರಬಲೀಾ ಸೊಜ್ ' ಅಠಿಐಲಿ:ಔಔನಿಬೆಕಲಿಜ್ ಅ ಬಿದಿ? ಓಮು 
ಉಲ. ಅೀಕುಜಿ, ಬಲಿ ಜ್ರಲ್ ಲಕಿ ಇಲ ಇುಲ್ರಿಜಸಐ ಬರ್ ಘಃ 

ಆ: ೨ಈಬಬೆ ಭದ ಉತ ಬರಲಲಲ ಬಬ್ಬರ ಬ್ಲಬ.ಖುತಲಿ ಈ 
ಅಲಿ ಬಜಿಭಾಬೆಲಾ. 

ಕು p ಮ p ಕಾ ಇಂ ಛು ಜಾ ಸ] 

-ಎಬ್ಪೊಳಬುಜಸೆ ಎಲ್ಸ್ ಗೊಬೆ ಖಲಿ ೦: ಜಲ ಜಲ್ಲಿ 
¢ ನ ಜ್ 

ಬದ ದೊಯೆಬರಿ ಖಾಖರಾಖಜ್ 'ಪ್ರಿಕರಿಕುಣೊಬಿ ಜರು ಲಿ 6 Pa 

ಜುಖೋಬೆಲಿ ಯಜ ಸ್ಟ ದಿ ಲಲಕುಖನೆಬಿ ಲೂಕ 98ಅಇಒಜರ್ನ. 

ಈರುವಿ:ಅಜತಿಜುರು ಕರೂಫನಿ ವ ಇಲಿ೦ಜಾ ಲೀ ಇಂಡಿ 16) 

ಈ ಲ್ವ” ಬಲಿ; ಇಜಂಛ ಆ ಈರಿ ಿಂಲಾಬೆಲು: ಔಂಲುಲಿಶಾವಿರೂಬ 
ಛು ಬು ವ್ರತವ ಇ ಎಲ್ಲ ಆತ ಬಲಿತ ಲಲರಾಜಸಬಿ ಅಂಬಿಕ ಕಂಡಿ 

NG 

ಪಯ ೦೦ ಬಿಮಲ ಅಲ ಅಖಲಲೀೀಖತ ಲಾರುಜ್ ಬನಿಖಾಜ ಆಳಿ 

ಯಾನೆ ಅಲ ಅ ಹದಿ ಅಲಲಿ ಅ ಎಂ ಅಅಠೂಜಾಖ ಲ: ಣಜಾಅ ಕ್ವಲಿಬಲ್. 
Ne 

BB. ದ. ಔಜ್ದೌಬುದ್ದಿ ಅ ಜುಜ್ಯನಿರಿ"ಐಲಿ೫ ಔಖಾಬಬಖ ಉಂ 

..ಅಬುನಔಂ ಅಬನಬಿುೂಯಿ: ಜೂ] ಎವಿಖೆ) ಅಳ ಲಿಜಜದಿ ಇಡಿ ಜಿ 
al 

ಎ ಇಜಣಣಜಾಲ. ಯತಿ ನ ;ಯಪುಾಲಿ ಅವತಿ ಅಜಾ ಅಕ 

, 0 3) ಬ್ರಿಇಜಾಣಗೆ ಬಿ ಕ್ ೧೮೧೮ ಬಾ ರ್ರಟಿಲಿ ಇ ಅಬು ಬರಲ ಜಂತ 

ಆ. ಥಾ P p ? p 
“4೮%. ಲನಿಮೀಕುಇಜು:-ಬುದ ೨ ಜಾ೫ DE CSN ಇಂಜ್ವ್ಞಬಿಲಿಕುಅತಅಬು ಲಿಲ್ಕಿಯಿ 

೫0%. 

EAC * 

ಅಸ. 

ಲಲಿತಾ ಹಿಜ್ಪಾಲಿ ಉಜಾಖಾತ್ಯತಸಲ್ಲ ಬಿವಿಷಲಂಜಜ್ ಬ್ಯತಲಿಜ್ ಇಶಾ 

೬.೮೧ ೪9 ಜಿಐೌ ಕಲಕ (ರೌ ಎ೮ ಅಕುಜಿ ಜಿ ಲಿ ಖಿಲ. 

ಎಲ್ಿ ಅರಾಲಲಿ, ಅ 59 ಬರಿ ರೈ ಅಲ್ದ ಆಂಉೌ9 ಸ್ರ ಇಮಕುಕೆ 

, ಇಲಿಯ ಎನು ಜ್ರ ಜುಭ ಕುಜ] ಮಾಬಾದಿ ಬಲ ಜವೆ ದೌಲಾ 

ಈ ಔಿಲಿಜಾಸ್ಟಾಐ, PRN ರೌಲ್ ಓಲೆ ಔ೦ಜಾ ಆಗಾರ 

“8 ಲತಜ್ಚ ಅಬಶೆಸ-ಆ ಔನ ಕುದ್ದ ಕರಿ ಜನಿ 
eV 43 "ಜಾ ಜವೆ `ಔ ಲಕ ದೇ ವಿ೨ ಇದಲ ಕಾಕ್ ವಿಲಿ ಅಜ 'ಜಔದೆ 

p ಡಾ By) Ey 

“ಈಕಿ 'ಅಧಲಸವಿನ ಲಸ ಅಲಿ ೦೦S ಔಾಬಲಲಿ ಜಾಬಿಬಾಜಿಜ 6೪ 
ತ 

Fak ಬಿಖಾ ಅೀಖೂಖಾಕೌ ೨ಬಿ ಡೆ ೫ೌೀಶುಬರೆೇ ಶು ಒಲ ಆಲಂ. 
ಥ್ರ 

P 

ಫ್ ನೊರ ಅಬ್ಬ ಬನಿಶುಾಜಣೊಬಿ ದರಾಕೊಯೆ ಅಕಾಲಿ “ಬರಿ 
‘al 



AE ನ್ನ್ನ ತೆ | WN Ne p= ಮ RE 

ಅಲ್ಲೂ ಸುಖಾ ೨ ಕಾಬೂಲಿ ಅದಿ ೫ 2ಜಾಜನಿ ಔರಿಇನಿ ದಾ 
‘೧ ತ 

ಈ ಮುದಾ ಜ್ ಜಡ್ ಹೀ ಗನ A ಇ p £4 

2 ಆ ಫ್ ತಾ“ ಕಾ ತೀ. ಶ್ರಿ ಚಕ ಜ್ಯ.ಇತು.ರುಬರದಿ &:ಜಿಘ ಮತಿ SY) ಬಿಕರಿ 16೩ ) 

EN ಕಾ ET ಮ ಕ ಇರ ಹಯಾ ಹ ಗು ಗು 

೯ಆಲಾಸಾಶಾತಿ ur EIS ಲು ತಖಬಿವಿ ಅಿಲಲಿ ಕರು ತಿ) ಜ.2೦ ಈ ಪ್ರ 

ಈ ಸ್ವ 2. 

ಗ್ರ ಧಿ ಗಾದಿ YE EN ಸಣದ ಅಲಾ ಗು ಕವ NE ; 

ಅಲ. ನ ಲ.ಉೈ ಬಿಹು, ಬಡಾಯಿ. ಬಿಸು ಖಾದರ ಲವರು DU ಸೆ 
Pig ರಿ ಧ್ [A Na ಸ ಗಾರ: ಇ ವೆ pa: pL ಬಾಸ ರಾಧಾ gt 

ಲಖಹಿನಲಿ್ಲ ಈಡಂರುಗ ಅರ ಶಾಹ್ ಮುಳು ರಬ್ ಜಲಲ ಷ್ಟ 
( 

ನಾ ಸಾ ಷ್ ಜ್ ಸ್ಯಾ 0 ದ್ ಘಾ ನಾ @ ತ ಯಿ'ಜಾ ಮುಳು ಅನ್ನಿ ರಾಜ ಲಕ ಇ ಬಿಂದ 

ಯಜ ಓಜಾ ರಂಮುಬಿ ಸಲುಲುಜ್ದರಲ್ಲಿ ಔರ ಬಿ ಬಾಬು. 
al 

ಓ 

ತ? *`ಜಲೌಲೂಸ್ಬ ದ್ರಿಜಲರು: ಶಿಸು ಕೆ ಕ ಇ p ಶೀತ ಯ ಗನ ರ್ಯಾ ಇಲೆ) 

ದಿಜ್'ಆಜಮು ಅಜಬೆಜುಲದೆ “ಅಚಿಬೆ ಜಾರಾರಾಬಿಬುಲ್ಲ ಚ *್ t 
ಮೇಲಲ್ಲ ಖರೇ ಬಲ್ಲವ ಅದಿಕ ಈ ಎಟ. 

ಅಲ. . ಆಯ್ದ ಕಾ ್ಲಗಲ್ಲ ಅಂ ಧರು*ಾಬೆ 3555: 8ರಿ ಇನಾಂ 

ಅಪ. ಆಖಾಜ ದುದಾ ಲಿಲಾ ಲಿರುರ-ಐಖಗೆರಿ ಜಾ ಜಲಯ, ಅಂ ಶಿ 

ಬ'ಖಲು ಜಾಮಿಖಯಲಾಂಕ ಲರ ಜಾಮಿ5 ಹಾಲಾ ಕೆ ಶ್ರಾಣಲಿಜಾ ತೆ 

ಅಜೆ ಅಳ: ಶಾಲಿ ಜಾ ಅಬ್ರಿಬ್ಲ್ದ ಲಿಶಾಖಾರಿ-ಈಈಂ ಜ್ವಳ ತೆ 
ಟೆ. ಇಬೆ ಇಳಾವಿ ಇಂಡಿ ೧5 ಕುಖಸಾಬೆಂ ಬಯ. ಶಿ ಸ SE ವರಿ 

ಬ್ರಜಕರಿ ರೌಜ- ವಂ ಟೊ 

೮ ೮ರ ಬು .ಲುಕುಣೊಬೊಲ ಉಜಾಯಿಹತೆ 

ಅಂತೆ .ಜಲೌಂಬಜ್ ಬಿಳಿ ಮಃ ರಾಬಿ ಕ್ವಾರಿ ಈ ಈ 

ಆಹ ಹಣೆ ಜುಜೆ ಅರತ ದಿಡಿಎ ಅಜ್ $೨ ವ ರಖಾ ಅ್ರಾಜಾ 
ಫೆ ಕದ್ದ ರಾಣ p ಣು 
ಲಿ ರಾಜಾ ೊಾಬೆರ ಬೌಡಿ. ಗಾರೋ ಿಕುಗೊಬದೆ ಐತ್ ಈ 

al) 
[) p ಗ್ದ ಎ, ಮಾ 4 Vy pe ತ | ಬ್ ಹ ತ pS ಸ ಹ 

ಜಿಖ್ಲಾಲ ಅಲಿ ಅಡ್ ಸುಳಿ ಅ0ದ್ವಿ ಆತೆ” ಶಾಲ್ ಚ ಈಯರ ಣೆ 
ಕ ಹ 
Ey po EN ಈ ನ ಹ ವಾ NU ಗ ಘಷ್ನ್ದಾ ಘಾ ್60ಾ' 

ಆಲ EAU LLL ಖಿ. 

:? ಷಾ ನ ಔಯ. ''(ಳಲಿಕಾಹಕಾಚೆ ಖಾರಿ" ಅಲ್ಲ ಅಲ ಈ ೮ ೊಬ ಳೆ 
ಜಲ ಜಟಾ: ರತಿ ಇರಕುಉೊಬೆ ರಾಟಿ ಔಯಾಲ್ವ್ರಯ- ೩೮೮ ಬದ್ರಿ 

Wook) ಇಂತಾ $ ಅುರlಶುೂೂಜಿಜ ಲ್ಪ ಹೆವಿ: ಅತ ಖಾಲ ky ಬ 

ಪ್ ಅಜಾ ಲಿಜಿ.ಎಅಲಕುಅಸ ಸಾದ ಲಖಿ ಖಾ ಆತ 

“ದಂ. ಅರಿಲಿ ಆಜಂ ದಿಲಾ ಬರಲಲ ಜ್ವೀ್ಬಲ ೭೮೦ 
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ದಲ. : 

ತಾಶುಕ್ರಿ. ಐ ಅರಿಅನಿತೆಲ್ಲಿಂಿ: 

ಬೆ ಲಧ್ಟಿರು ಬರಿ ತಲಕುಖತೆಬು ಲ ರತಿ ಜಲ ಈಜಿ ಕಡ 

ಬಿಜಾಬ 29೧ ೫೮ ಯ. ಅಲಂ ಲ್ರಿಆಲಿಕಾ ಬ ಅಥ್ರಿ ಲಿ, ಜದೆಆ 

ಐಪಿ: |. ರುಜು ಲ್ಯ ದಕ ಮಾಯ ಆ೮ಕಔ ಜಯ ಸ್ 

ಬಳ್ರಿರ್ರಿಜ೦ಿಜು ಲಉಖ್ಯಾಜ ನೇ ಲಿ ಅಜ್ ಖಬೆವಿರಿಯಜೆ ಫ್ಲೂ ಯೆ. 

ವ ಅಲ್ವಾಅಜಂಯ ಲಿ ಅಚಲ, ಗೃ ಆಲಿಕಾಲಗೆೊ ಬೆ ಅಬುದ್ದ್ಷಿ ಅ ಅಶ್ವ 

ತಯಜಸ್ಗೆಲ್ಪ ಮಿಜ ಇತ ಯಿಂದೆಯ € ಅಜಜ ಔಜರೂರಿರಿಡಿ 

ಬುಲಿಕ್ಸುಖಿ * 

ರರ ಕಹೊಜೆ ಆರಖೆರಂಂರೆ'ನಿ ಲಉಯೊಂಬೆುಯಿಜೋಖ ೮೦ 
೮1 

ಈತ ಬಜಿ Ve ಸ ks ಅಬುತಜೂಖಸ 6೮ರಿ 
ಅಕಿ 

ತ ವ - ಕಾ en, ಅಟಿ. ಇ5 ಅಲಿಣಸೆ ಎಲಯಿ ಹು ಹಗೆ ಇಬ್ಬ ಎಲು 
bp po > ದ್ರಿ 

ಬಿಕುಜಬ ಶಾಸಲಿರುಳಾಾಬರಿ ಈ: 

ಇಖಎರು ಜರಿ ಆ ಡಿವಂಬಾರ ಆಗಲಿ ಎತಿಕ್ಮು ಆಸಿ ಜಂಬ 

£ 

ಟಿ ® } 

[( AA 

ಬಲ ಜಯ: ಈ 

ಕ ಬಡಿಸ ಓರಾಬೆಐ. ಅಲಿರಿ ಬಜಿಇಎ ಇದ್ಧಿಸತೆ ಜಜ ಲಕಾ ಜು ? ಸ 

ಮುರ ಇದಜ್ಾ9 ಲೆ ಬ್ವಲರ ೦೮05 ಕಂಂಲಿಐ ಎರಿಹಾರಿ ಜಬಲಿ ಒರಿ 

ಬಲೆ ಪ್ರಜಾ ಆ ಈಶಾ 9 ಲ ಇಂಬ ಯಸ್ಯಾ ಬಾಯಿ. ಎರಿ 

ಕಾಣೊ ಉಸಲಿ ೬ ಆಲುಜರಿ ಜಾಲ ಜು ಅಿಬಿರಿ ಅಲ್ರಿ ನುಕುಲೆಲಿ 

ಅಲುೆ ಲಾರ ೮೮ರ ಣನ ಎನ್ನಿರಿ ಸಾಂ ಇಂ5 ಅಜರ ಉತ್ರಲೀತ 

ಎರಿ ನೀಲಿಯ ಜೆ ಆಚ MET ಬಧ್ರಯಲಿ ಏರಿ i: 

ಜು ಇಗೆ” ಅನಿಲ ಬಜಾರ ರರಜುಲಿ es NS ಬರಲಿ ಆಲು ಎಬ 

ಲಔಿರಂದಿ ಐಜರಾಬಿಬನಿವ ಅಗಲ ದೀನ SY od ಜರು ಶ್ತಾಖಿಿ ಐ 

ಲಿ ದಜ ಶ್ವಾಲಿರರಾ ಡಿ ದಜ ವಿಕಾಸಂ ಬಹ ಇಆರತಂರಿ ಜುಜೆ 

ಅ ಇಶ್ರಿಣ ಆಲಾ ಹಪ ಜಂಬೆ ಔವಖನಿಔಜ ಕುಜ ಜಂ 

ಅೃಲುಲ್ಮಿಯ ಯಿಖ್ಶಾ ಬಲ್ರಾಜ್ಞುಯ 



Gl. 

೮೧. 
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ಅನಿಲ ಜಜಸಿಲಿಕು ಕುಖೊಬೆ ಜಾಲಿಂ ಜಪ ಲಿರಾರಲಿ ಔಮವಜ ನಲಿ 

ರನ ವಿವೀಬೆಬಾ' 

ಇಲಿ ಕೀಲಿ ಬಯ ಶಾಯಿ ಜರರಾಕಾಧ ಆಜಿ ಜುಲು ಅಲುಉಶ್ಟಾರ. 

ಎಿಬ್ಛ್' js ei. ಬ'ಜಲಿಲಚಅಲ ಇಲ್ ಕಬಿ:ಕ್ಟಯ ಅಟೆಕ್ನಜನಕುಖೋಬೆ 
~~ 

ಇದೆ ಚಿರ ಜೃಜ ಜ್ರ  ಜಶಿರ ಔರ: ಅಲ ಶಂ ಆದಿ. 

ಈ ನಜ” ಜರಈಛರಿ uae ನಿಕುಲ ರಿಷರೆಂಟೆಬು: ಐ 

ಆರಿ ಕುಮಿಖಬಖಬಿಣೊಂಅಿ ಬತಿಕುೂರಬ್ 9 ಶು9 ಬಂಕ 

ಆಗೆ ಸವಿ ಇ ೫೨ ಪರಾಗ ರತಿ ಉದಕ್ ದೆಕ್ಸವಿ ಶಾಯಿ. 

- ಲಾಲು ಈದೆಲ್ಲ ಹಬರಿರು ಆತೋ ನ್ವ ಟೆರಿ ನಿಕಿ ಹಿ ಬಿಕ್ಕಂ Fp 

ಇಬೆಜ್ ಇಲದ ಆತು ವಿಕ್ ಸಿಎ ದಶೌಬ ಅಈಜ್ವಿರ೬ ರುಜು 

ಜ್ರಾಣ್ಟ- ಅಶ್ಪಖೌದಾಲ್ಲಿ ಮಯ ಆಲಿ ಅಲಿಬಅಅು ಜರಈ ರಿ ಜೌ ರುತ 
ಛಾ. ಗಿ ಣು ಜಂ ೪5೮08 ಬೆಂ ಇಲ ತೂ ಬಕುಕ ಅಬುಬಿಬಲ್ಲಿ. 

A [| 

ಲರ್ ಅಖ್ಯುಅ*ಲ್ರ: ಜಲಜ-೮ ಲ್ಲಿಲಿಫ ಎಔ& ಆರಿ. ಪಿತು ಪರಸಿ 

Ne) ಜ.೫೭ ತಮಾ ಲೃಚಾರಾಜಾು ಔಖಬಜಡೆ ಜಿಯ ಖಾನರ 

ಶುಲ ಬಿಜಾ ಖಾ ಜಾಲ 900 ಐರಿಡಿ ಲಜಶುಜುರುಎರುಲಿ 

- ಲಲ್ರೂಬೆಬು. ಅಲಿ ಇರಾಇಲುಅ ಅಖಾರ ಖಳ ಅಲಿ ಕದೆಐ. 

ಅಜಜ ಲೆ ರಜ ಚಕ ಆಟ ಇಲಖ ಅಜ್ಜಳುಯಿ 
ದ್ರಿಕಾಖುಲ್ಲಿ ಇಲ್ಫಲಿಎಆಾ ಕುಖೊಬೆಲಿ ಬ್ರ ಬ್ರಖಂಬು' ಖುಧುಕ್ಷುಯ: 

ಅಬೆಬ್ಬಜವಿಕುಖತಬೆ ಲಿವಆತೆ ಖೇ ಅಲದ ಬಃ? ಜಿ 

ಜಾರ ಈ ಶಂಖು ಲ್ರಜಾಜಾಲ್ಟಿ ಅಶುನ್ವಿಜಾಅ ಈಜುಅಬಬ್ದ ಜಿಬು ಅಭ 

ಲ್ರಾಲಿ ಅರಿ ಈಜಿ ಲಿಕ್ಕಿಲಂಬೆಬು ಅರಿಲ ಇರರು ೫೬5೦ ಲ೮೮ರು 

ಆಂ ಬೆ ಜಜ್ಸ್೨ ಮಾಯಿ: ಭಚಗವರು ಇ ಇಯೆಛ್ಲರಿ ಕಾದೆ ಇಂ ಡಿಶ್ಚಾ 

ಕುರಿ ಇವಿಎಂ ಮಬನ ಜರು ಐಆಲ ಮಾರಕ ಜಾಂ ಛವಜರ 

ಅ ಜಾಜಸ್ಧ ಆ ರ್ಜಲ po ಎಈಕುಜಸೋಬೆ ಬರು ಲತಲಕುಜಯೊಟೆ 

ದಿಲಾಂ ಗೆರು ಬಲು ಬಿಜಾಜಾ:ಕ್ಲುದಿ: ೮62506೬ ಜೆಜ್ನಿವು ಇಶುಬೋದೆ 

ಕಾ ರುತ ಲ್ರಾರುಈ ಕರಕರ ಬಜಾಳನ್ಯ ಲುರೆಅಲ್ಬ ಜಿಲ ಜತಿ 

ಖದಿಶೌಬ ಜ್ಯಜ್ಜಾರುಬಿಲಾರ ಪಬ್ ಬಲದ ಆಔಲರುಖಸ ಬದ ದಬ 

ಅಜಜ ರಿಮಿಲಕ್ಷುವ. ಅವಜ್ವಬರಿಖಜ ತಚೆಲೆಇಲು ಪುಸಿ ೦ರ 



- ಉಲ. 

ನ 

೮೫7/೪, ಇಜುದಾರ ಜಜಾುಸ್ಸುಜಿವೆ ಬಿುಲುಕ್ತಾಚಡಡ ಇದದರ: ಜಾಜಸೊಬೆ ಖಲ 

ಲ. 

| yy ಬ 3 
ದೌಹೊಜೆಜೆ ಅಲ್ ಔ೬ಿಲ ಔಟ ಪೊರ ತೆಲಿ ಆಬಿನ್ದಂಲಆಿ ಖಡ ಶಾ 

p ಕಿ ಡ್್: ಎಳ ಅರುಣಿ. ಅಂಕು ಖಾದಿ ಅಲುಬ 69 ಜರ ಈೌಬಿ ಅ. ಎಂಟ 

ಅಜರ ಐಲು ನಂಬದೆ ಲಿಂ ಜಿಡಿ ಡು 
ಅಜರ ಅಜ್ಖಬುದ್ಧ ಅ:ಠ೫3 ಅಬ ಬಜೆಲ್ಪತೆದಿಕ್' ಅಬ್ಬ ಲ್ಮಾಔಲಿ 560. 

ಖುಲ್ಲವಿಜಸಲ ROPERS ನಟ 

ಲಬ 9ಯಂರಾಳಗೊಂು ಔಬಾಂಯೆ ಆಮುಕುಂಂಬೆ ೨೨೮೧೦ ಆಧ 
ಕರಗ ಅಿಕಬಿನಿರೂಆ7ಗ9ಜುೂಯಿಜ್ ಮಿರೂಲಔ ಆಜರಿಜಿ ಜಾರಲು 

ನನ ಹಗೊಬೊಂ್ ಔಲಾಂಯ! ಬಖಾಔ ಪಜ ಔಲಬಿ ಆಜರಿಬ 

ಬಿರ ಘಹೊಬೆಜ ಅಲ್ಲಲಂಅಳೆ "ಓರ ಬರು ಜಂ ಹಾರ 

ಉಯಔಈಶುಜಾ್ಜಲ ದಿರಿದ್ದ ಲೆಜಾಹೆಪ ಲ ಅಬುಬು ಜಾರ 9 ಅಲ್ರಿ ಈ ಡಿರಿ 

೮೬ಸಲ ಲರು ರಾಮಿ ಈ) ಆತೊಉ೬ತೆ. ಬಳ್ಳಾ ದತಕಾಖು £ಬಿಬೆ: 

ಟಾ ಖಾಜಾ ಅಬ್ಯಪಪ್ಯಿಸಿಲ್ಯಭಿಂದು ಜರ ಅಜಾಸ್ಬುವ. . ಈಟಿ 

6೨) ಜ್ ಕಲಿ 8 8ಜಿಬಿ ಜರ ಈ ಲಿಬಳ್ಬಾವಿಜ್ರು ಘು ಯುಧಯಿ 

ಲ್ವಇಲಾ್ ಜಾಜಾಯಿ ಅಜೆಲಬುದ್ಧಿ ಲೆಬಕ್ಷ' ಜಿತ. ಲೆ ಬಿಜು ಎರ ಜ್ಯಾರಿ ಅಪ 

ಎರ ನಔ ರಾಜದ: We ತ್ರಥ್ವಿಜಾ ಲಾಯ ಆರತ ಬಳ 
ಉ ಆಲಿ ಅಶಾತರಿಖೆ ಅಭುೂೂರಮು 965 ಲಿಜೆಬಾಧುಜೆ ಕುಲ್ 

ಇ. ಬ್ ಹಾ ಯಿ [4 ana ಢಿ ಈ > ಬರ ಶ್ರಧ್ರಿ ಸರು ಶಾಯಿ ಲಲ ಇರಲ ಉುಲ್ಜಾಲ್ ಲಖಾಬಿ ಲೂಜಾಜಾದಿ 

ಲಿಎಕುಣಸ ಕಲಿ ಲೃ ಅರ್ರಿಪಬುುನಿ ಜಲ ಡೆ ಕಾಆಲುಲಿ್ದ ಲಿಲೋಜಂಡ 

ಈ ಅಲಂ ಅಲ್ಲಿ ಭಿಂರ ನಿಲ ೮ ಹು ಈ. ಜಾಯ. 

? ನ 
ಆಲ೬ಲಕು೭ 5ನೆ? * ಜಾಲ ಬಿಎ? 3 ದರಿ ) RED ಬಿಜ 

ಜದೆಅಮಿಂಲವ ರಿದ! ಕು ಸಂಬೆಲ ಆತಯಬೂರ ಇಮುಲಿ ಅಕ 
ಶ್ 

ಕತಿ 2 ಈಾಲೂಇಸ ಅ lo ೬ ಖಿ ಲಿ. ರುಪಿ ಅನಿ ಬಿಜುಜಸೆ ಇಬ 

ae 

ಕ ಉರೆರೂಅಔ ಧರಿ ಬೆೊಖ ರುಬರಾಖ. ಲನಲಅ ಸಾಲಿ 

: ಅಐ೦ ಈಾರು391 ಬೆರಿ ವಿಕಾಜಸುದಿ ಖು. ಇಯ್ದು ವರಾ | ಅಬೆನ್ಸಿ 

ಖಲಿ ಶುಲಅಕುಜ ಬೋಲ ಬಔಟಿಯಿಸೆಕು ಬಳಲು "ಮಿರಿ ಲಿ 

ವೀಬೆಬ. ೧೮೮ ಅರೀಲುಬೆ ಕುವಿರೀಲ್ವಜ್ ಭರದ | ದಖಶುದ್ಧಿ 

ಲಿಜ) ಬಭ್ರಲಸ್: ಅಾಬಬಸ ಲ್ಲ ಆಈುಕುಣೊಬ'ಣ ಈಬಲ್ರ ಇದಲ 
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ಕ 

ವಿತ ಆಲಾ ಅಲಭಲಿಯ. ಔಜಾಬೌಟುಲ್ಲಿ ಅ ನವಕುಖೊಬೂದಬ 

ಲಟಶ್ಟಾಐಲಿ ಅ೪ಜುರಿನೆ ಈ ರುಯಲಕೆ ಬೆಜಾಜಾಠ ಆರಿ ಬ್ಹಲಿ ಇ sವಔ ಬಿರುಸ 

ಬಶ್ಚಲುಐ -. ಅದೆಲ್ಲಜಬಿಕುಎಸೋಸ ' ಮಖಾಜಿ ಈ ಕಾಜ" ಕಾರೇ ಬಹಖ ದಿಲಿ 
ಖೊಐಶ್ೌ ಕಿರ್ ಔಜಔಿಖ ಬಿಲ್ಪಲಿ ಶಂ ಜಮಾ? ಈ ಲಿ 

ಬುಜದ ಬಿಲ್ಲಲಬೆಬು ಲನಬಾಲುಔಅ ಜರಿ: ಬಲಿ. ಲಿಂ... ಆಡದರ 

ಕುಖೊಬೆ: ಜಬಿಟವೆಗಟುಳು: ಅಣಲಿ ೮೪ 1 (| ಇರಲು 

ಪುರಶಾಲಾ ಅ ಜಿಬಾ, ಬಲಿ ಎರಿ ಅಜ್ಅಬು್ಣ ಸಾಕು ಎಜು 

ಅಚುಜ್ನಾಲ್ಬ ಖಲ ಫಲಾ] ರಾದ ಫಲಿ ಲಿಜಲಅಬೆಬು 

ಲಿಂಕು 3] ಜೆ ೧೪೮ಬಕಾಹಬೆರಿ ಆ5ರುಲಬ ಬಲಾಜ್ಯಲು. ಅಶ್ವ 

ಯಜಗೆನ್ಟಳುರಪಣಿ ೪ಬಾಶಿರೆ (ಳಾದ ಸೀ ದ. ಸ್ಮರ 

ಖುಲಿಂಯ ಕುಬಿಶಾಲ ಈ ಲದ್ದೌಜಬು ಅನಿಲ ಈತ: ಜು ಜರೆ. 

ಯಿಯ: ಆ ಖಿಕನೌೆ್ದೂ "ಆಲಂ ಪಾಲರು ಲಮಿಡರ್ಯ 

ಅಯೆಬ್ಬಬವಿಕುಖ ಬೆ ಲಬ ತೆ Eb ಯಿಶಾದಲ ತು ಲ ಭವಾಯ ಇಲ್ಲಿ 
ಎಲ್ಫಾಜಾಪ್ೆ ಲಿಆಲಿಕಾಖಕೊದೆ ಅಲ ಅಾಬಬುವಿ ಯಸ ಕಲಿಜದ ಬಿಜ 

ಆಲಲಿ ಡಾ ಜುಲರಿ€ಿ. ಕುಖಿರಾಲ್ಞಕು. ಈ ಜುಖಬೆ' 6೮೧ 

ರಣ ಜಡ 0 ಯಾರಾ ಈ ಜೆ 95579 ಜುದಿಕ್ಸುವಿ ಅಲೆ: : 

ಬಲಿಕಳುಣೊಬದ್ಣ 60 ಆೆವು ಜುಲ ಆಗರಿ ಔಲ್ರಿದಿಕ ಇರಿ ಎಲಾಲ ಜಲ್ಲಕುಲಿ" 

ರಡ ಔಲ್ರಿಖಂಲಣ Eಲಿಲ್ರೂಬೆಲಲೀಬಿಲ ಜಲಿತೆ ಕ ಕುಜಿಬಡಿಲಣ 

ಐಖಆೂಚ೦ಿ ಬಿಲಿಕ್ಸುು. ಆರಂ ಶ್ರಿಜಾರಕೌಣ ಣಿ” ಹಲ್ಲಿ ಆಸೊಂ ಲಲ 
ದಿ5೨ದ್ಧ ಎರು “ಬಿರಿ ಅಔಬಲ್ಲ ಲೋಲ ಎಜು. 9ರ 

; ಲಿಸಿರಾದದು- ಲಿಜ೮ ಈಲ್ಪೀಸಂದ ಕಜೆ ಕ5ಔಎಯಂಯ ಅಬೆಬ್ರಿಜರಿರು 

ಅಬ ವಿಖುಔ ರಾರ ಘಃ ಲಿಐಲಿ ದ್ವಿಜಾ ಇಲಾಲಅಾಜಾ 5ಆಜನಿಲು ಜ್ಯ 

'ಲರಿಎಡಿ ಐಲ್ಲಿಖ೦ಿ ಜ೫ ದಿಜೊಬೆಬು. ಲೀಕುಜ ಅಲ್ಲಿ ಖ್ ಔಅಉುಬ 

೦೯ಐಜಆಸೊಬಾತ ಬಿಬಿಎ ಲೆರರಿ ಕಾರೂ 99 ಜಶಾಲಿ ಬುಲುಕ್ಷುಯ. 
ಹನ್ಬಿಇತ ಬಣ್ಮುಲೆ ಆಯ ಅಜೂಈರ ಇಲಿ ಐಜಶೂರಿಬಲ್ಪ್ಬ ಉಲಿ 

ರಿಜ್ಜು ೧ತುೊಬೆ *ದಿಶುಲಿ ತಂಜಾಲುಕ್ತಾಅ. ಉಯಜಶಿಯಿ ಬಜಾರ 
ಖಿ ಇಾಜ್ಪಿಠೌ್ ಅಅ'ಬಿಓವಿ ಪಾಲಿ ಅಇಜಾಲೆಯ ಲಿಜುಲ್ ಅಕುಲ್ ಅಯಿ 
೮ಿಶಂಆಶಾ ಅಜಗರ ವಿಬಿಜೂಲ ಜಾಲ್ 29ದ ಲ್ಯಾಬ್ ತಲುಲ್ಧಚ ಜು 

ು.: 
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ಈಜ. 

ಈ. 

ಈಲ. 

ತಾಶರ್ವಿ. ಈ ಆನೌನಿಲೆಲಯ. 

ಎತ ವಿರಿ. ಅ53S3 ಬಿಖಾಔ ಇತಾಶು9 ಎಜತಿ' ನಕು 
ಬರಈ ಇಲಲಿ ೫ ಬಿಬ್ಬಾಜ' ನಕಾರ" ಜುರೆೌಾೆದೆ ಖಿಮಿಕ್ಸಾಯ: 

4 ಆಜ » x" ದ್ಯ m5 \ 

ಅಜಿಲ ಹತಾ: ಆರಿ ೨೫೫೨5" 396 ಖಡಾ 
ಐನ್ಸಇಸಾಡ 2 ಸಾ ಾಔಗರೌ ಈರೆ ಜಕ್ಕ ವಿಯ ರಸಜ 3ಯಿಂದ 

ಇ) ಶರಾಜಾರಾಜಿ. ಅಜುಅಜಾಖಿ ' ಬುರಲಾ' ಅಶ್ವಾಶೀಯ ತೆ ಕರು 

ಆರ ಬಲಿಪ್ರಖುರ ಅರುಯಲ್ದಿ ಬಜಾರ ಡಶುದ್ಧ ಬಿ ಬುಜ ಬೇಲು: 

ಲಿರು ಆರಿಕು ಹಗೊ ದೆ ಲ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕಖುಈಲ್ಲಿಖ?ಂಯಲ ಹರಟ 

ನ ರುಲೂಜೆದು ಅಜಲು ಲ್ಲಿ ಆ ವನಿ ರರಜರಿಲು ಜಾಲಿ ಐರಿಲಿಿರಿ ಆತೆ 

. 9೨ ೬ಣೆ ಜು) ರಾಲಿ ಖಾಬಿಣೆ' ಜ ಬನಿ ಮಯಕ್ನುಯಿ: ಅಜುಗ (ಕು: 

ಅಬೆ ಶಾಠಿವುಳುಗಾಬೊೋಡ ಔಜಾಖೂಗ0 ಅರ ಘಂ: ವೆ ಬುಜ 

ಅಲಿ ಬಬ ಅಸುರರ ಪ ಮಾದಿ: ಜಗ ರಿಶಾಶಾಸ್ಟ್ರಾ 

99ಕು. ಅಲಲಿ ಶಾಲ ಅಜಯ೦ ಬಲೆ ಅಲೆವ 

ಟು ಬರುತಿರುಲಿ ಲ್ಯಾ ಜುರಬಿಎದೆ ಬಿಜ್ವಿಲಅಬೆಳು- 

5 ಎನಿ: ಅನಿಲ ಎವುಕಾಖೊಬೆ ಶಾ ಕಳುಣೊಬೊಡ ಔಟ 

ಯತೆ ಅಸಲಿ ಜಿಎಂ ಶದಿರಿ ಕಬುಿಮಿಹೆ ೨ಬಿ ನಕುಲ ಜಪ 

ಲಕ್ಷ ಫೀಸಂ ಎಲ್ಲವ ಲ್ರಕೊಡೆದು 

ಅಬ್ರ5 REE ಖಂ ಶಾನಿಆಾ3 iN ಎದುರಿ ಡಿಜಿ ಐಡಿ 
ಇಲ ಗಾ oa Y=} ೪ ಜಖಶಾರಿಲಿ 5 ಸ ಅಜ್ಞಾಯೆ ಊಂ) ರಾಲ್ಮರಭ ಜಲ ve ಔಯ ಟ್ಛ 

ಮುಂಬುಳಿ್ಧ ಫಖು೨ಖ ಬಳಲಿ ಇಯಂ, . 8: ಮ 
ಅನ್ನಿಣ್ಲ ಎತರ ಬ್ರೀ ಜಐಪಾರ ಅಜಾ ಲ್ರ ಅಸು) ಇತಶಿವಿಖ 
ಅವ ಚೆ ವಿ2 ಮಂ ನ ಶುಲ್ರಿಎಜಸಾ3ಿ ರ್ ಆನಿಸಿ, ಜುಜಾಂ 

೬. 'ಡೀತುಜ್ಯಾ Are ಚುಮಿಿೆ ಛ್ರಿದ್ಧಿಯ ಎಬಖಾ5 ಯತೆ 

ಸು ೨95. 
ಅಪೆಸ್ಸಿನವಿ ಎ:ಸೊಬೆ ಇಠಔೌ ಇಲ್ರಾರುಯೊಲ್ಲಳಾ ಬಲಿತ ಇಲ್ಲಿಗ ಇಶಾ 

ಅನು ೨; 5 ಬಿ ಜಲಾ ಕಾರ್ಫಔ ೨ರ ಐಲಿಶಾರಿ ಎನಿ ಇಜುಯಲಿ 

ಬಫಿ5೨ನಿ3 535 ್ಲುರಿತದರಿ ಣಯಲೆಳಲಾಸರಿರಿ, ಲಿ ಕ್ು 
ಇ ಡಾ 

ಲ್ಿ 
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q: ಜಲಲ 6 ಖಬನೆ'ಲ್ಲಿ ಮಲಯ ಆಲಿ ಎರಿ." ಎಜಿ 

ಖಾದ್ರಿ ಇರುಡಿ ಬಿಬಿ 6.೮ *ಐ ಬಲಿಜಂನೆ ಅಜುಅಖಾಯ ಬಲಿ. 
Ny Mii ಜ್ರಲ ಜರಿ ಯ್ಲಾಳಧಿಆಸ ಅನಿಜ್ರು ಬರಲಿ ಅಂದ್ವಿಆತೆ. ಅಂದ್ರಿ ೮ರ 

ಬಿಬ್ಲಾಆಸೆ ಜಾ ಬಾರ 5 ಲಶಾಲೆಆ ಇಬ ಎನಿ ಅಜುಲಿ ೫06 

ಇಲಲಿ. ಶಾಲ ೩6 ಅಪರಿಆ೦ ics 8ರ ಜ್ 

ಪಿಂಕ, ಜಿಲೆ ಹೇ 'ಅಸ್ವಘಯಂಜುರ ಛಜಾಕಾಷನಿನಿರ ಇ ಇಲ್ವ 

ನ. ಇರ €5ರಿ ಬಂಕ ಬುಲಿ ಭತ ಬಲಯ 2೫: ೮ಖ)ರಿ ಅಜತ 

ಬುದ್ದಿ ಸಅೀಜುಖರೂರುಅ ಅ ೪ಬಿ ಅಉಜ್ಜುಯರಿ ಲ್ಲೀಲ ಬೀಸಿ 

೫೦" ಅಜಿಯ: ಉಳ ಪ್ಲಾಲರೇಖ ಇರುಸು ಅಬಿ ಅಕೆ ಆರರ: ಆಂಕ್ರಿ 

ಅರುಧ ರಿಕ ಬಿರಿಬಿರಾಾಟೂರನು ಐಲಾರಜ್ರ ಕಮಿರು ಆಡಿಸ ಎಬ 

ಆ. ಈ, ಯಶಾಲ್ಭರ : ಅಕಾ ಜವಿಆಲಾಜಟಿಅ ಲುಬಬಿಬರನಿ: 9 ಅಜಿ 

೧೫೦೬. ಜಲ ಅರಾ ಭ್ರನಜೆ೦ನ « ಜಲಜ ಲೆ ಅರಿ ಕುಡಿಲಿ ಜರಡಿ. ಜೆ 

ಅಲವಿ 'ಬಿದಿ ಬಲಿಯ ಇಲಾಲಾಯ ಉರ್ಐ ಲೆ ಅಲಲಿ ಜಾರ 

ಎಡಿ ಬಾಬಿ ಅಖಾಲಿಶಾಠ ಇಲುಅಾಯೆ ಅರಿವಿ ಆರಲು ಅಲೂ 

ಉಸ್ರು. ೮೦೨ ಲೆರಿ. ಐತಿ ಜಿಲಿಎಲಿಜ್ ಅ ಜಲಲ ಕುರುಜಾರುಖ ಬ 
ಖಾರ ಅಲಾಂಬಂಡ ಶಿ ಎಲಾಲ ಬಿಜು ಇಡಲ ಕಾಲೆ ಲಾಈ 

ಇಂಥಿಇಗೆ ಇರು. ಲ್ಲಾರಿರೆ*ನೊಜು ಖೌಜ್ಈ ,ಯಜುಜಲಿ ಅಖು ೮೨೮ 

ಬದ್ಧ ರಜದೆ ಇಯು. ಉರಿ: 'ಬರಿಜ್ ಇಲಲಿ ಆಅ ಪಂಥ 

ಜಾರಿ ಲ ಜಾಶ( ಲೆ,ಖಾರಿರ ಲಿಠ್ರಿಲಿಆಲಿ ಓಹು ಅಬು ಬರು 

ರಂ. ಯಿಜಾ.ಆ೦ಿರಿಅ ಲ ಕಲಿ ರ್ಯ ಬಔಯ ಕಪಲಾ ಜಾ ಎ. 

ಅಧಿ. , ಇಂ ದ್ರಿಜಯತೆ ಕ್ರ 'ಖ€೮೬ಏ೬೫ ಲಿಲುದ್ಧಿ ಅಶು:ಅ ಜರಿ 
ಅಿಂಕುಔಕಸ ಬರೆ ಎಣೆ ಅಜನ ಜ್ಞುಲಿಖಾರಿ ಲಲಿ ಅರಿಯ ಆನೆ ಔಣ 

ಅಲ. ಜಯಂಬಬಾ. ಕಿ ಅಿೀೀಕುಚೆ ಎಲ್ಮಾಣ' ಸಯಿಆತೊಂಅತೆ ಪ್ರೂಲಿಐಅ ಬಿಜಿ 

ಈಜಾ್ಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಔಕ್ಟಿಜ ಇರಾಆ. ಲದಿಬರಾ ಜುಲ ಅುಲಿಕ್ಕಿ 

ಚಲ. ೮.ಅಆಗೊಂೆ ಔಅಲಾಅವಿದಕ್ಷಿಂ ಅಶಿ ಜು 'ಪ್ರಜಾಜುರ್ದಾದೆ. ಇಲಲಿ ಈ 
ಖಲು ಖನಿ ಅಲರಿ ಭ್ಯ ಖಾಬುಲೆೇಆ ದ್ದ ಬುಜತೆ ಓಲೆ. ಬಲ ಬಬೆ'ಜ ದನಿ 

. ರ್ಪಯ ಉಔಪ್ರಖಜರಿ ೨೮ ಜಾಯಶ್ಚಾ ್ರಬಜಾಜಾಂಜ್ಞಾಯ. ಆಜು ಔದ್ವಿ 

ಆಲಿ ಅಡಿ. ಅಕಾ ಆ Ee ಅಬುೂಬ 8ಜುಲಿಜೆ ಪೃ ಅಜ 
D 3% 
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ದಿ. 

Ne ಜಿ. 

ದದಂ%ದಿ ಲಾಬಿಶುರಿ ಹಿ ೮ ಆಟ ನಔ ವ್ಯೂ. 

ಈ. ಚನ ಲಿಇಲಾಈರೌತ ಅರುಲಳಿ ಅಲ್ಲಿ: ದ ಷಿ ಸ 
ಶುಃಅ ಖಾದಿ ಬುರಜಖಾ್ಸು ಖಅಂಲಿಔ ಲಾಲಾಜೆ ಎಲಾಲ ಈಯಿಜಾಹತೆ 

ವಹಿಪಗಂದೆೊಟೆ ಜತ ನಜ ಅಬ pa 5 ಎಸ ಹಾ 

ದ. ಖರಂಅಾಜದಿ ಐ ಬಂಕುರ್ದಿರೆಇಶಾ ಬರಕುಲ್ಕ 
ಅ ಜ್ರಲ್ರಯಿಲ್ಲಿ ಅರ ಈ೦ಿ ಜುಲು ಅಲ್ದಿಸಾಲಾ: ದ ಲರ 

£59. €ರ(ಐಂ ಜ5ಲಡಿರನ್ವಿ3 95 ಈವ ಬ 
ಅತಿ ಜೇ ಬುಬೆಎಂಸಿ ೨ ೨ ನಗೆ ಅಶು ವಜ ₹೧ ಜಿ ಲಿಂಕಾ 

2 ಅಜುಲಿರೆ ಲ್ಲಹ್ರು ಇಲಿಬ ಜಾ ಪಶುಂ ಶುರ ಶ್ರ 

ಬಜ. ಉಣ id ಜಾಜಿ ೮ ಮಿ ಬಾದೆ ಈರ ಕೌ ಆ೮ರಲಖಿ 

Eom. ಸ ಜುತಅಲ ಜಮಿತಳಉಲಿ ಅಜಯ್ ಭಾ ಬ್ 

ಅನು ಶುಲ ಉಲಾದಜಖ ಇಳಿ ್ಸ ಇರರ ಅಂಟಿ 

ಸಮಿತ? ಆ ನಲಲ ಅ ಉಬಿಎಲ ಆತಾಶಾಖ ಇ ಇಡಾ “ಸ ಅರಿಯರು 

'ಈ ರಲಿ ಅನಿ ಪವ ಬಲು ೧೨ ಘಂ ಲಔ ನ್ಹಿಔದಜIO ಇಜಾಅ 

ಆಲಿ ೨೬೪ಕುಂ BN ಲ್ಲಿ ಬಿಲ ಅರ್ವ ಜದ sD 

ಈಅಜ್ಪೌದುಲ್ಲಿ ಅಶ್ಟ ಲ್ರಜಂಬ ಜಾ ಆಧಿ ಕಾಳಾಲ್ರ ಬಿಬಜ ಲ್ಲಿ ಅಲ್ಜಿಜಿಬ್ಬಚೆ 

ಆಇ ರಾರುವಿ ತಜ್ಜು ದಜ ಅಜತ ಜಾಣುಲ ಐರಾಲಿಖಾಲಿಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿಬಿಚಾರ್ರಿ ಉಟ 

ಔ. ಅರುವ. ಅಳ 'ಅಕುಸಆರಿ ಡ್ರಾ ಹಾಸಿ 'ಬಿಅಜ್ ಕಲ್ಲಿ ಪೆಜು ಈ 

ಈಲುಬಾಯೌ ಜಿಎಲಿ ಎಖುದಿ ಬುಲೆ3ಜ ಇಲಲ ಅ9ದ ಲಲ್ಲಿ ಲಲ ಅ 
ಔಳಿ. ಅ ಅಬಿಕುಬಬಿ ಇಜುಲ ಈ ಐ ಜಾರಔ. ಉರರಖ ಅಬಳಾಖಾಲ್ಯ ಕಾಣೆ 

ಈದಿ ಅಉಾಬಜಸಿಲಿ 20 ರ್ pe ರಾಖಿ ಅಂದಿರಿ ಲಾಜ ಆ ಉತ್ 

ಅಲ್ವಿ ಇರೆರಲಲ್ಲಿ ಖರ ನಿಕ್ಣಿ ಬಿಜಾ ಪರಸರ ಬಿಲ ೮೬೫ 

ಔಣ. ಆಲಿ ಕದಿದುಜುಲೆವಿ ಜಯ ಇಲಲಿ. ಅರುಬ್ದರ ಡಡ ಆರ ಇಲ್ಲೂರೂಲಾ 

| ೫ನೆ ಜಡಿ ಅಲಲಿಲ್ಲಾಜಾಕ್ಲಿ ಲಾರಿ ೧೭ ಲಿ ಕ ಅಲಿೀಬುಬ್ದದ್ದಿ ಅಲೂ 

ದಮ ಮುಶುಖಾಬೆ ಇಜಾದಿಲಾ ಕಂಬ) ಅನಿಕ್: 
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ಎ 

ಈ. ೧೮೫ ಾಅಾಯೆಕೊಬೆ ಬದರಿ ಎಜಾಬಿಂಂ] ಆರು ಅಅಾಜೆಬಾನೆ ಆಲ 
ea. ಆಳಿ: ಅನಲ್ ಅಯ 9೮ ೪ ಖುಔ ಅಜಾ ನನೆ ಅಲಲಾ 
ಎ. ೧35 ಲಿಮಿ dc 'ಅಿೀಜುಔಿಜೆ ಅಲಾಯ್ ಜರಾ 

sR Bar ಅಲಿ 5 ಈಬಿಔರಜಜಯ ಭೂ ವಾರಿಜ ಇಲ್ಲ ಇಕ್ಕು ವಿಯ ಓರ 
CN ಕ ಖಾ ಹಾ Bax. ಥಾಂಡಿಮಿತ*ಆಲರುಅನೆ ಇಬಲ್ಯಕ್ಟಾ ಭೂಯ ಅ ಶ್ರ ತಹ ಉಪಲಿ. ಈ 
ಅರು ಅಶ್ಯಾಶಗಾಯ ತೆ ಕಿವ ಉರ ಈ ಲೀ ಲಿಲುರುಜಾಜಾಸನಿ ಬಿರಿ 
Mo a ಸಾರ ಬಾಜು 2 ಕಲ್ಲೂ ಆಜು ಹರಿಲಲಂಂರು ದಿಧಿಲು ಲಔಯ ಆಲೋ 
ES) ಧಾ ಅರು ಛತ್ರ ುೂಯಿರಿದ್ಲಿ ಅಂಜು ಭಲಿಲಿಪಾಲುಖಾಳಿ. 
‘ma AEN AACN an ನನಾ Np, ಇಂ ಇ ನ್ಯಾ ಪಪ್ಪ. : 'ಅಸ್ತಿಲಎ0ಿ ಬಳಿ ಖುಲಿ ಎಲ್ಬಆಸರಿ 99 ಊಈಾಯ8ಔ ಇಉಲಿಶುರಿ ಬವ್ದಿ 
ನ a) EN RN 34 CN ಕ ಅಂ. ೦ ಅಬ ಅಳಡಲುಲಿ ಅಲ್ಫಆರಿ ಆಈ ಆಲಾಯಾಯಥಿ,  ಅಜ್ನಿಬುವ 

'ಲಈಂಲ್ಬಿ ಇಯಂರಾಲಿ ಈ 7 ಬ 

ಅಐ. ೮೮ ಔಯೌಬ 69 ಜಂಯಢಿ, ಅಶ್ವಾಶಾಯರುಲಿ ಬಲ್ಲೂರ ಾಳಿ ಅಧ 
ಅಣ. ಇಂ ಇರರು ಲಬ ಅಯಯ. ಅಂ ೮ಮಿ ಡಿಜುರಿ ಇರು 65ರ ಎಜು 

“ಅಇಲುಅಜಾರ ಲು ಶುವಶಾಲಕ್ರ ಈ೦ ಭ್ರದಿಭ್ವ ಅಲಾ ಹಜ್, ಆರಿ ರಮ 

'್ರಶ್ರಾಯಿಠಿ ಅಕಾ ಓಲಜುಖಐ ಲಿ ಅಜುಸ ಅಬಂಲಶಾಷ್ ಶುರ 

ಈ). ಜ್ ಬ್ರಿಬ್ಬ ಖಲಿ: ಜೂ ಜರ ಔದ, ರಾಂ 

ಈ ಠಜುಲಿ ಅಖಾಬಿಖಜಾನ್ಲಿ ಶ್ರಜ್ನೂಜಲಲು 60 ಬ್ರರಿಬ್ಞ ಅಶಾುಲೀ 

ಈವ. ಅಜಯ. ಈಸಿ ಔನಿರುವ ರಜಶಿ:ರರಲ ಜಲು ಶಾಖ್ಯಾಲ್್ 

ಬ್ ಖಾಜಾ ಬಲೆರೂಜಾಜಿವಿ ಅ ಬಾಜು ಶು ಲೆಶಿಶುಐ ಜ5ಶುಳುರಾ 

ರ ಈೌ ಶಾಖಾ ಜಬ ಕೆ ಸಜಾ ಇಳುಹ್ೆದಿ . 

ಜಾ. ಅರಾಲ ಈರಾಕಾಣುದ್ರಿ ಲಾಈಜೆ ಜಲ್ಲಿ ಅಳು ಈ ಬಿದಿ 

$ ಆಸೆಐಿ ಉ ಡಿ ಸುಜ ಉಂ ಅಲನ ಇರಲು ಈ pe ೪೮ 
ಬಾಸ. ಜುಜೆ ದಔಅಧಿಸಾಜವಿ  ಈಶಾುಲಶುಬಿಬುರ ಬುಲಿ ಹೆ ಪಾಡಿ 

ಅಗೆ. ಫಖುಲಮುಬಿಬಾಲ್ಲು 6ಬಿಚಸಬ್ಬಾ ಔಡಲ ಲ ಹ್ ಧಿ 
ಅಬುೂರಿಳ ಕಸು ಅಜಿಬಿಯಲ್ದ ಇಯಅಾಬ್ದಧಯ ಐರುದು ಆನಾದಿ 

ವಳಳರಿಬಲ್ಲೂಡಿ' ಅತ 'ಎರೆಚಂಖಪ್ನು ಔಲಿಖಳಾಜುದ್ದಿ ಯಾ9ಜತೆ 

“ಖಾಸಾ. ರದಿ ಇರುೂರುಂ ವಠಶೆಲಿಐಜ್ಲಕದ ಲಿಲುಜು ಆಅ. ಆದದ 



ಕಿ0 ಅಲ್ರಿ. ಆಅ ಅರಳಲು: 

ಅಲಿ ಟಜೀಯಿಬ್ಬೂರು ಆ ' ಉಂಳೂಖಗೆ ಅ ಜರು ಗೊಲ್ ಲಿಜಜ್ಜರಿ 

ಅದಲು ಬುಶ್ರಯಲ್: ಈ ಜಾ:ಇಯುಖಾಜಾಧಿ ದ್ರಾಲಾರ್ಲಾಢ ಯೂ 

ಅಮುಬಲಿ 99 ಬಂತ: ಜೂ  ರಿಬುರ ಇಲಾಖುಬಂಲ] 'ಯ0 ಬಿಜಲಾಬಜು- 

ಊಂ. ಆ599ತ. ಎಬ್ರೊಲಬಗೆ ಅನೆಲ್ಪಬನಿಕುೊಬೆ ಜಾನಿವುಳುಣೊಬೆ 

ಅಣೆ ಔಯ ೫ನೆ ಇ್ಟಿಲ್ರಿಬಡಿ ಜ ಜಾಜಾರಿ ಚಾಲಿ ಇದ್ವಿ ಸಲ. ಖ್ರಾದಿರ ೦೮೫ 

| ಎಲನವಿಜಲಿ ಇಜುಬಲಾಖಿ ಬು ಅಸೆಲಿದ್ದಿ: ಅಡಿಯ "ದಸ ಔಯಅಬಿಭು- 

ಈ.  ಔರಂಂಔೌ ಟರಿ ಇಯಿರುಆತೊರುಅ ಬ್ರಬಜಜವಿಕುಜಂಬೆಂರು ಬ್ರಿಯ 

ಐಗೆ ಆಜು ಶುಲ ದರಾ ತುಜೆ ಅಲ್ಫೂರ್ಮಿಲಾಬ್ಬು : ಜಬಿಫೇಸಿ: 

ಈ. ಲಿಜಾಜಾ್ಲ: ಜುಲಖಾಲೂಆರ ಈನಲಜಾಖಾಬೆಲಿ ಇಅಂಇರಾಆ್ ಅಸಾ 

ಖಾಜುರುಬ್ಬ ಇಂ ಔಲಿೀಆಸಜದಿ ಭ್ರ ಅಂಗೋಲ ಅಗಿ: ರಮಿರಬಿಜೆ 

ಇ: €(ಈಂಲಕೊಬೆ೦ಿ ಪಮ: -ಅಯೆ್ಲ್ಲಸಿಗೌರಾ ಏಕ್ ಜಲಂ ದಿ 
ಶಿ 

ಆ. ಅಲವಿ ಎರ ಈ ಸವ್, ಜಾಯ ಕ್ರಅಧಿ, ಆನೆಯ ಅಬಿ 

ಲ 5) ೪. ಲಕ್ಷಣ ಜಬೃಚಲಿಾರುಉಲ್ಲು ಬಶಿಜ್ಞಾರಿಟಿ ನೀರೆ ಜಬಳ ಅತು 

2) EBS ಆ 3೦9 ಉಲಲ್ರಿು ಲಾದ ಆಜಿ ಅಪಾಯ ಜರೆ 

ಖಂಡ ಇ ಇಲುಈ ಲಬ ಲಿಲಾ ,ಪಲ್ಲಲ್ಚಾ ಇಲರಲು ಅಲಾಬೆ:ಅಯಂರಿ 

ಲ" ಆಲಿ ೧ಜಿ. ಈ ಬುಬುಲಿಜ್ಅಬುಬಿ ತಾ: ನಲಲ ಅಂಚ 

ಜಲ ಅರು ದಿ ಶೂ ಅಬಿ ಿಲ್ಲಲಇಬಬು: 

೧. ' ಈದಿಗೆ ರಯ ಅಬಾ ಅಖೆಬ್ಬಯ ರುಗೆ ಅಜಲ್ಲಾಯಿಲಿ” 
ಯರು ಕ ಉಡ ಲಲಿಪಾಲಆಸೆರಿ;ಆರಿಆಗೆಂಂ ತ ಅಲಲ ಬಡಿತ ಲಜ್ 

ಅ ಔಲೌಬ ಬಜಖಕಾಕ್ರಯದಿ ಇಯಲ್ಬಲ ಭ್ರಲಿಕಂಗೆ ೮ /ಲಿಜಾ ಇಲಲ 

ಉ. ಬಜ್. 'ಲಾರಾಲ್ ಅಜಿ ಬಾಶಿಜ್ ಸ ಪನಿ ಕುಲಿ ಅ 

ಿಬಜ್ರು ಕಲ್ಲಿ: ಅಜಲು ಇರಿ ನಶಿ ರಬಪ್ರ ಕಿಔಂಕ್ಕು ೮ 

ಈ. :ಆಲುಲಿಲುಔಿ ಊುರುಶ್ಟೂರಿಕು. 'ಲೊಉಜ್ *ಲು:ಈ ಜಿಜ್ ಲಜ್ 

'ಡಿಜ೫ಟ 'ಅಯಿಶ್ಚಾಲ್ಮ ಛಾಲಖಾಲಿಬಾಪ್ಲಾವಬಾಣಖಾಬ್'ಲ್ಲಿ ಅಟ ಈಲುಜರಿ 

ಅಳ ಭಜತಿ ರುಪ ಲಿಖಾಶ್ನು ಅಬಾಲ ಲಲಿ ೮೬! ಇಬ 
೮. ಅಖಾಲಾ- ಈಃಸಲಬುಲ ಇಂಬ $ ಆಅ ಕುಲ ಕಿಜುಯಿ ಅರಿ ಆಆಅರ€ರಿ 

ಅಲತಿ ಅಕುೂಶುಅ ಶು ಅಿತ್ಯದಾಲಲಿ “6 6000 ಬ. ಲತ 

ಇಂ. ಎ ಉ9ದಜ್ದು ಉರು ಛಬಿ €ಲ್ಮಿದ್ದಿೀ ಈ ಅರಿಯ. ಬುಖ 
ಕ 



೮೫12೨. 

ಆ"; 
CH Gm 
ಲ. 
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ಲೆ ಇರು 99 ಬಿಜಳಿ ಜನ್ರ ಜಖದೆ ಉಡಗಾಖತೆ ಲಾಜಾ 
ಪ್ರಿ ಜರೂರಿ" ಇಯಿರಾಅತೆ' ಜರಿಯಕುಖಾಿಕುಲಿ ಅಮಿ ಆಜ್ಞ ಅಬು 

ಈದ" ಇಲ್ ಕರ ಅಿಖುಬ್ಳಿರಿನ್ ಲಿ ಬರಹ ಲಲಿ 
ಅರುಬ್ಬಮಿ) ಶುಂಶಾ ರರು ಈರಿ PN ಆಶ ಅಬಿಕುಆಗೆ' 

1 ೮ಂಸಕಾಣ ಜಿ ಅಲಿದ್ ಆ೦ಸಿತೆ ಕಜ ಳಾ ಜಿವಿ ರಾ 

ಜಿ ಇ ಜಗಜಂರೊದಿ ಅಜಾತ ತಹಾಸಿಸಿಭಿಸನಬಲ್ಲ 

“ಹೆಚು ಧು: ರೋಜ್ ರಾಜಾರಾಂ ಜ್ವಾಂಔರು. ಅ ಜ್ಪೌಯುಲ್ನಿ ಔಯ 

ತಾತಾ ಉಅುದ್ವಿ. ಇ.ರಿರುಜತೆ' ರಳು ಜ್ಯಜಾಂಉಶಾ 

ಮಿಖಾ ಜಿ ಲಿಕ್ತುಐ. ಅಲುಲಟಿ: ಔರ ಖಾ ಕಖಾಸ್ಸುಖಾಠ ಲಿ 

' ಈಾಜ್ಜಡಿ ದಮಿಖಾದರ್ಲಿ ಆಔಣಜೆ ಅಕೂರೂಔಆಯ. ಅಿಜಾವಡಿ 
ಜಾಆತೆ' ಜಲಾ ಕಬು: ಅರಾಲ್ ಅಔಬನವಲ: ಬಲಿಯು ಬ್ಲಾ 

ಗ. ಲಿ ಆಅ ಎeಬೂರದ' ಇಲಾಆರಿ ಅಣು ಆಾಔುರಿ:ಅಶಾದಿ ಅಅಾ 

ದಂ: 

ಖಾಲ್ಲಿಕು' ಅಶುಬ೨ ನಿಜ್ ಬೆರಿ ಲಾಡಿ ಅಜರ ದರ ಜಿಬಿ 
೮6 ಕೇ ಅಳತ “ಜಲೀಲ ಕಶುಬರಾಬುಂ ಚ ಲರ 

ಿಕು'ಬಈಖುಬಿ:ಂ ಈಜ್ಖೌಯುಲ್ಲ ಇಯಾಲ ಜಲ್ರಲ ಇ ಇ೨%ಎ2 
ಜಾ ಖಾನ ರಾಜಿ“. ಅರು ಇತಿ ಅಂ ಉಜಶಿಂಖಜ್ ಉಪಾ ೫ 

: ಬಿಸಾಹಾಸಸ್ಟ್ರಾಲಿಯಿ.. ಅಜ್ಞುಜುಜ್ಛಶ್ರಾಶಾಭ ಜಿ ಜಂ ಆಂ Ey 

ಅಯೆಬಿ ಲಿಕಾಯಿಂಸೆ ಇಂದ ಇರಲು ಜಂಅರಿಲ್ಲಿ ಅರಿದು ಜು ನಾಂ 

ಮಧ ಅಮಲಲ್ಲಿ ಕು ಶರನ ಲ್ಲಾರುಈ ಧ್ಞಿಯಿಬಾರ ಸಜಾ ನಲ್ಲಿ ಲುಡಿಜತೆ 

ಅಸದಿ ಅಶ್ರಾಂಯಜ ಖೆ ಅಲ್ಪ ಬೆರ್ ಲಿಂಕು ಬ್ರ: ಸಾ ೨'ಸುಾತಿಸೆ ಕುಶಿ ೨ಡಿ 

ರ್ವಿರವರಿ ಆತ ಜತಗ ಇಂಬ ಖಾ ಎ ಭಾ ಜಾಲ ಜಡೆ ೮ ೮ಜಣ್ಮಾ 

ಲಿಜ ಆ ಆಘಕುಲಣೊಬೆ ಜಾಲಆಲಶುಖಸೊಬ: ಬಿಬಿ. ಸುರ ಈ ಆನ್ನ 

ಅಮುಕು? ಕುಬೆನಿಯೆಐಜಣ ಪಿ 'ಜ್ಞುವಿರಲಿೆ ಂರುರರಾ ಲ ಲದ್ಧಿ ಬ 

ರಜ" ಜೆಲಿ೦ ಒಲಿರಿದ್ದಿ ಬುರಆ೦ A 479 ಲಿ ಆಬಿುರ 

ದಜ ಶಂ ನೂಜಿ ಅಮು ನಜ: ನ ಉರಿ ನೋಜಲಾದಿ 

ಉತ್ ಡಬ ಅರುಬ |ಡರಾಇಕಾಶಾರ 35) ಇರ ದ್ರ ರಾಬೆರಿಂಸಿ 

ಎಎ ಜಹಟಕು ದೊಡಿಅತೆ ನ ದಾರ ಘಿ ೨ ಆನಿ ಬರಿಂ ಕುಶಾ 

ಲ್ಲದೆ ಬಿಬುಕ್ಸ್ಳಬ ಅಕ್ಕಿ ಥಬಿಲಜಾ ' ನಿಜಲಮಾಅಂರಿ ಅತಖಯಿಕ್ಸುಬಿ « 
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ದ. ಲಿರುಸಗೆ ಅಸುಲನಿ ಅ? ಬಿಜಿ 6. ಹಿಂ” ಔಂಶಾಜಔೌ" ಸ್ಟಾರು 1 
ಬ್ಬರಿಅಂ ಲಿಮಿ. ಕೆಕೆ. ಬಎಪ್ನಿಖೆಂದೆ: ರಲಲ ಇವಿಔ ದಿ ಉಚಿ | 

Bo ಬಿಇ ಜಾಸು. ಲಿಖು. ಖಲು ಬವಿಖೆಎ: ಲರು. ಆಜರಿ 
ದಿರಿಜಾ. ಅಶು ಅರಣ ಎಮು. ನಸ ಇರುಗ್ರಿಶ್ತು. ೮ಜೂಲಾಶಾರಿಯ 1 

ಅಆಸಪೌಬುಲ್ಲಿ ಖಾಜ ಈ ಿಲಾಆಾರಾರೂಯರ್ ಗಾ ಜಬನಿಯಿ 

೪೦ ಎಬುಠ: ಕೃಔಿಳಃಅನಾರಂಲಔ ಪಾತರ ಜಾಥ ಇ 
ದ್ರ. ಲಪಮಿಲೆಬು ಜವಿಜೊಜೆ.  ಅೊಕುಜೆ ಅರಾಲಳ 69 ಬೆಜಳಿ ೮4 

ಈ ಕಔಂಖಾಔಕಿ ಶುಲ: £ಲ್ಪಲಿಂಂ: ಐಲು ಎಲು ಖೆ ್ರಲಅ 
ಇರಿತ ಕು: ನಿ ಲೀಎಖಅಜದಿ ವಮ 

ದಂ:  ಅಿಜದಣೌೆ ಇಯೆಬ್ಯಬರಿಕಾಆಗೊಬೆ ಆರರಲ್ಲಿ ನಾರ ಘಂಬೆಜೆ 
yk ಅಬು 2೮೨೧೫೫ ಬಲಿಭಿಲ್ದಿ ವಿಯ ಕಾಲು ಬ ಉಂ ೮ಜಿ 
ಇದೆ ಜ್ರಸ್ಯಾವಿಕಾಜಶುವಜಿ್ದ ಲಿಜಿಬಾಲಾದಸಲೀಲ ೨9 ಜುಲ ೌಬಿಖೆ ಬರುವಿ 
ಮುಡ್ರಿಖಜ್ಲಿ ಲ್ರಜುಜಜ ಲ ನರಿಗೆ ಇಲಿ ಬರಿ ಬಸ್ಸ ಜೌ ಎಬುತಲಳಿ. 

ಔಲಿ. ಠಿ ತಾಳು ಲಾಬೆ ಲಿಲಿ ಬಜ್ ಬಂ ಫನಲಿಜುಖಚೆ. 
ದ. ಇಹ ಆಯಾ ಲಾಯಕ ಅಿಬ' ಬಪ್ಯಿಲ್ತಿಲಿದ್ರರಿಐ- ಈರ ನನಕಾಆಿ 

ಅಬೆ 58 ದಂ 90 ಅಮಿ ಇದ್ದಿಲ“ ಛಾ ರಲತ ಈಾಕುಖಬೆ 

ಈಬ ಹತಾ ಖಗೆ ಬ್ವಲ್ರಾಯಿ ಇಶಾಯುದ್ದಿಖಅಅಜಬ ಬ್ರಶ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಶ್ರಾಶುಅ ಐಅ 

ಬ್ಲುರಿ ಪ್ರಮಾಜ ಜಲಜಾ ಬಾ ಅದಿಲ್ಲ ಂಕುಎರುಔಿಜೆ ಜರ. ಐಔವಬಿಬ್ಬಾಾ ₹: 

ಲ). ಜಾಜಿ ಅಾರುದ್ರಿಕೂ ಕಾಖಗೆಯಿ-. ಔಣ ಖಾಲ್ಬಾರಿೆ. ಜಾರೆ. 
ಲದ್ದಿ ಕಾಣಲಿ ಇಲು5 ಔಂಡ ಕಾರಿ ೮೮ ಅಳ ಎಶುಬರಿ: 

ಔಪ. ರಿಜುಅ ಎಲಿ. ಅವೆ ದಎಂರು ಲಜ್ವಲರ 8೮೬೫ ಅರಿ ಅಜ್ 
ಖೌಬುದ್ಧಿ ಅ೪ ಅ.0 ಜಲಿಶಾಜದ್ಲಿ ದರಸ ಈೂರಾರತಿ ಅಲಲಿ ಅಕುಡಿ ಅಶಿ:ಚ 

ಈ. ಎಸೆ ುಖಲಿಆ೦ ಲಿ ಆಬಿಅಜಾಕ್ಞಾಯ... ಅಖ್ಖೆಸಬುಲ ಈಜಿ ಉಟ 
ಅ*ು ಇಡ ಎ ಕೂ ಬಾಯ ಭೂಯ ನರ ಬರು ಅದ ರಿಕ್ಕಿಲಾಬೆಲು. 

ರಾಜಾ... ಅರಿತ. ಅಿಬಳಂಂಕೌ ಅಯೆಬ್ರಜನಿಳುಣೊಬೆ ಬದ. ಲಲಿಯಬು 
ಅರುಯೊಬರಿಚಿ ಅರಿತೆ ಔಬಾಜ'ಜು ಅರಿ೦ ಖಪ್ತಿಮಿಂಲಿಖ ದಿವಿಜ 

ರುತಿನ್ನಿ ಕರಿಖಣೊಬಂದ ದಿಜುಂಂೆ ಜರಲೆ ಔಂತ ಖರ ಬಂ 



ಈ. 

Gu. ER : ಮ ಬಿಜ್ಞುಲಿ. ಲಿಾರುಜ್ (೪ರುಆಗೂ 

03. 

ಆನೆ ಠುಜುಯುಳ್ಳುಗು. ಜಿಟಿ "ಲಿದೆ; ಜೆನ್ನಿ ನಲಲ ERE ) ಬಿಲ 

ಅಮ್ ಬಸ] ಜಖಾಾಜಿಜಿ ಜರಿ ಆಬ್ ಜ್ [A ಸಥ 

೮ ಈ ಬೆ ಜಲಿಯಾರಿತ ಅ ik ಶುಳ ಅಜಃ ಬಲಲ 

ಪತ್ರಿ ಲ್ಪ ಜರ್ ಜಾತಿಶ್ ಅಬಾಲ್ರಿಲ್ಲಿ ಯಿಶಾಲಾಾಟೆ, 6ರ: 
ಈ” 

ಉಜಜುಆತಾಬೊತೆ ಅಲಿ ಲ್ರ5ಅಂರಿ ಲಲ ಬಾಯಗಲಿ ಈ ಹಿ 

ಈಸು ಬಲಂ ಔರಬಖಲ ಜಖ್ರಲುರಿ : ಬಾರತ ಕೀ ಐ ಡ್ರಾ 
| UN fe 

ಮೂಖ ಪುಮಾ ಜನ್ನಿ ಲಲಿತ ಬುಲಿ ಅಶು:ದ ಅಖಾಜಬಿದಕಿ 

ತಿ 

» 9 
ಇ) ಐ (2) 

A 
ಈ - ಅಖಯುರು ಬರವಾಗ! ಬನಿಶ್ ಕಲಿ ಲ್ಲಿ ಅನೆರೂಖಐರಕ್ಕೆ 

ಲ್ೆ ವಿ ಅಖುವಿ ಜಾಂಬ್ಸ ಅ ಬಿಸಜಾುಳೂರಿಔಿಡ ಲಿ*ಲಿಬಪಿತಲಿದೆ 
ಲಿ: *ಲುಈ ಅಲಾುಮಿದ್ದಿಲ್ದ. ಆಲಂಕುಣ ಕಟಾ €೪ ಬಿಜಳಿ ಅಲಿಳಜ್ಸ್ 
2. ರಜನಿ 5ಣು ೧೫/ಈ ಎಬಂಲಾಬ್ 960% ಕೂಕುರದಿ- ಲೀಕುಜಸ 

ಟ್ರಿ 

ಆ.. 

ಆ. 

ಅ 

ಆಈ ಬರ ಪಾರಿ ಈಟ ಯಂಯಿ ಅಖಾಬಔ ಅಕರ ಳಿ ಎಶಾ ಜಠರ 
ಜಿ ಖ್ ( ಗ ಷಾ ಕಾ, ಶಲಯ ಆರರ ರೃಜಾರುಜಾ ದಿದಿಯಿ ಇ ಈ ಅೌರಲರ.:ಬಿಆಗೆ ಲಿರಲರಿ 

| $ ಗೌ 

. ಲ ಆ ಚರಾಲ ಅಾಹುಲ್ಟರ್. ಅಖ್ಐಅಬಿಕ್ಷ ಅಜ್ಲುಳೀಭ್ರಜ್ರಾರುಅ 

ಬಜ (೮೦೬% ಆಮಿತಬಡಿ ಐ ಜೀನ 
೦ಘುಖಜಸಾದೆ ಲಿಪಿ ಲೌಜ್ಅ ಔಲ್ಜಿಖ6ಂದೆ ಔಖಾಲಲಜಲಿ' ಅ್ರರಿ' 

ಅಲಿ £೯ ಅಬೆದು- ಆರಿ ಅಶಾ ಜ್ವಬಜಲ್ಲಿ ಅಬರಕುಲಚ್ ಜಮೆ 

ಅಬ್ ಅಲ್ಲಂ ೬೮ ರಾಯ ೮೯8೮೦ € 6 ಎಈಕುಣಬೆ ಇದು 

ಇರರ ಇದ್ದಿಳೂಲಿಆಶಾಯ ಬರ ಈ ಚಿಲಿ ಬಲ್ ಶಿಜೂಯಹ ಲ ಬ್ಲಲಿಬು5 

ಲಜ್ಜನಿಬಜಿನ ಈಜು ಆಬಾಲ ಕ್ಯಾಅ- ಎಘುಭಆೀಟೆ 

ಲ ಐಥ್ಲಿಖಲಲಿರಿರೆಘಾಬೆಚೆ ಅಲಾಲ ರಲಲೂರದೆ ಲಿಜ್ ಎ.೨೮ಲ%೬ರಿಐೆ 

ಊದು ) ಅಲ್ಯಅಃಅಬ್ ಜ್ಞ್ನ ಇರೂಲು6 ಬೆಬಲಿಬಿಲು ಬನಿ ರೀಬ 

ಜು ಐಲ್ಯೂಲಾಜ! ಲೆಜುಕ್ಲೀಠಲು ಅಲವಿ ಅಜಂ ಖಲಿ. ಅಿಂಬೆ 

ಬಿಜಾ ಮವಿಲಬಿಜ್ದಿ ದು ಅಶ್ಞಳಿ೪೪ಬಿಜೆ ಇಜಲಅಲಾ ಓಲಾ ಈ 

ಲ ಆಮದಿನ ಬಜ್ ಪಿಜಿ "ಲಾಲ್ ಬಳ ಜರೆ ಜ್ರರಿಐಡಿ 

ಜಲ) ಮೂಖ ಜರು ಕ್ಲಲ್ಗಬರಲಿವಿ ಆಲಜ್ಞುಳಳುಲಿ ಜ್ ಬಜ 

ಆಅರಔಜ್ಯರು ಕ್ಲಿಲ್ಲಾಬಂಲೆಎ ಲಿ ಲ ಲೈಶೌಲಗೆ ಉಲಿ ಬ್ವರಿರಿಎ, ; 

KE 



HS. 

ಈ. 

Ba. 

೬ ಡ್ ದಜ. 

Ban. 

ದತ 

Bom. 

ಠಾಶುದ್ರಿ.. ಊಂ ಆರೊ. 

| ಣಿ ಶಿ » 
ಇವಿ ಅ 53ರಿಸ ಜೌ ಅರುವ ಲಮುಣೊಬೆ ಇಜಾಾಚೆ 

ಜಬೂೂಳಜದೆ' ಎ ಕುಜಂಬಲಿ?ಬಿ5 ಕುರಿ ಅಜಾರು ತಿಗಾ” 

ಇದೆಬ್ಲಬರಿರಾ ತೊದೆ ಲಾಕ್ ಲೆಜಾಾಲಿಐಿ ಸೆ ಆ ತಬು "ಿಐಾಬೆಡು ಅ 
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ಅಬ್ ಲ್ಅಉಾಬಲಿಾಟಿಯಿ ಲಮಕಕ ೮ ಅುೂುಕ್ಳುಯಿ ಅವಾಸ 

ಅಬಿ ಡಿಪಿಸಿ ಬ್ರಲ ಹಾದಿ, ಬುಜ ರಾಲಕೊಬ ಬರಿ ಸಂ 
ಆಅಲಖಬಿಏದಿ ಈ ಜಸಿ ಜ್ಯಾಭಾರೂಬೆಲಾ ಕ್ರಜಗಪಾಯಂವಅವಿದಿದೆ ೨ 

ಹಿಯಾಲುರ ಬಲಿಸ್ರಾ. ಔಟ ಈಜಲಾಲ್ರರ್ಲಿ ಬಾರತ ಬಔಿಲ್ಲ ಹೌ ಅರಿ 

ಈಶೌಜಿಖ ಅಕುೂರುಅ ಅತಾಬೆ ಈಂಶ್ಟಾ - ಬಂ ಎ ಆಲು ಸತ 
ಈಖ ಪ್ರ 3ಬಿ ಎತಾರಾಜುೂರಾತಿ ಅಧಿ: ಔತ್ಲಾಯಾರ ಖೂ ತಾ 
ಇಲುಬರಶುಲ್ವ ಭಾ ¥4 ಅಜಯ ಬಾರ ಜಾತ ಇರು. 

ಅಶುಅ ಛಲದ ಸಿ ಜೆ ತರಿ: ರಾಜೆ. ಇರು 

ಲಿಲಿ ಅಖಾರ ಶಾಸನದ ಅಜುಲುರಾಲದ್ದಿ ಅಜರ್ ಖಾವಿ ಕಾ 

ಇಹೆ ಜವ ೮850. ವಔನಿಜ್ದರಿ ಲಾಭ ಂಬಂಜಾಜಎ* . 9ಉಂರು9 

೮೫೫೨೬ ಆ೨9 ಅ2ಶ್ತಾರಿಶಾಲ್ನಿರ್ದ ತಾಲ ಇ೦0ಿಎಜ್ಲ್ಠ ಅಜಾ 
ರೋಸಾ ಕಾಸೆ ಉಶಾಡ್ವಿ ಇಜಾಖಾಲೂಕಾಜನೆಯ . €ಸ್ಯೂಡೆ 
ಖುತಿಯಾಜಖಾಾರಔ ರಜಾಸಾಲ್ಮಬರ್ತಾ ಲಿಬಲಿೀಬ ಜಾರ ಅಜಾಕ್ಞುಯಲೆ ಶೊಯೆಂ * 

ಲಿ8೨ ವಜತಿೂಲಿಬಲಿ ಜಣ CNS ಆ ಬಾಜಾ ಒರಿಕೆಆ 

ಎರಿ ಇತರಾ ಆುಜುಣಾಬೇಲ ಫಲಿ. ಬಲಿ ಖಾಡಾಬೆಚು, ಲಾತಾ। 

ದಿ ಜೆಜಲ್ಕ es ಲಖ್ಅದಿಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಕುಚಿ 
ಛ್ಲಿಯೆಯಿ. ಅವಿಲ ಡಿಐಜಿ ಆಲಾಂಯೆ ರಿಳಲಆ 7 ಅಖಿಳು:ಗೇಬೆ 
ಆವಿ ಎಐ ಭ್ರಶ್ರಾ ಅಶಾ ಒದ ಬೆನಿಕ್ಸುವ: : ಅಿಜುಜಿ "೨88೦೦. ಜೆ 
ಕು ತಾರಾಪ ಎಜಿ ಬಿಲಕ್ನ್ಡಿ ಇಎಲೊಬಇಬ ಬುರ'ಈ ಅಜಬುಲಿಂರು 

ಈ». ಐವ್ಲುಣಿ ಮುಕುರ . ಇಲುಪರೂಜಾಲುಯಡ ಬೆರಿ 

ಎದನ್ಸಿನವಿಖೊಬ ಅನ್ಸಿಣೌನ ಬೆಜರಿತ3 ಜಶಾ ಅನ್ಚಿ ಇರಿ ಬಿದ್ದಿರ 
ಅ: ಕುಳ ಶುಠೀಣೆಲಿಅ ಲರ ಬಿರಿ ಕುದ್ದ ಸಾಜ, ಔಜಲಿ ಲುಲ್ 
ಲ ಅರ ತಖರಿಂ ಜರಿಯ ಶುಲ ಶುಲ: ಲಿರ್ನಔರಿ 6ಕು 

ಐ. ಬ್ರ ಎ೫ ತಾ)3ರಿಕೆ ಎ) ೪೨ ೫3 ೨೨) ಇತಾದರಿ ಸೆಸಾ'ಳಾ 

2 ಯುರ ಸಮು ವಿಶಾಖ ಪ್ರಖರ ಪಾತ ತಾಜಾ ಅರೂರು 
d ತ 

| 
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ಜು ೪೦ ಕರ ಕಲರ ಅಜಿ: ಜಿಂ ನ ಖಔಔ್ಯಂದ ಲ್ ದ 

ಣಂ ಎೂಜಾಣಬೆ ದಿಕ್ ಇಆಸೆಲ್ಫ ' ಧಶಿಸೆ ಆಅ ಇಡ ಲುಳಿ: ಚಾಲ 

ಅಆ ಬಿಜ ಬಜ್ಜರ' 6 ಮುಂದ: ಅಜಯ ಬ್ರಶ್ರಾಯ ಬು 

ಲಜ್ಜಾ ಪರಜ ತಮನ ಜಿಕ್ಬಿ ಬೆ ನಕಾರ ಪೀತ! ಅಬ್ಬ ಿಆಗೆ 
> 

"ಔಲ. ಅಗ್ರ ಆಸ-ಇಮುಬಾರುಲಿಕೆ ಜಿವಿ: ಬರಯ ಬಿಕಾಜಾಕುಯ. ಅಂಜಿ 

ಆಈ ಎಲಿಜಾ ಕುಂಬ. ಕುಜ ಈಿಯಬು:ರ ಇಸೂಬೂಭಾತ ಯಿಜ್ಯಖತೆ 

ನಕಾರ ಅಚಾಂರಡಿಉಡಿ-ಲಿಜರ್ ಅಲಿಬಲಲಕುಜಬೂಉ ರು ಲಯ 

ಔಣ. *ರಾಲ 95೮೦-ಆತತೌಡೆಎ- “ಐದ ಜೆದಿಂಬಿಸ್ ಕೂಡುವ 

ಆನಿಆಿಕುಮಿ ಅಳು ಅಜ್ವಂಯೊಂದಿ ಬಲ ಅಸ್ರಾ ಉ ರಬನ್ನಾಲರೆ 

ಅಜಿ ಬಾಬಿ ಶಾಲಿ ನಾಲಿ ಅಸ್ತಾ ಬಲಾ ಈ ಯೆ ತಉಯ ಆಿಟಕುಲರೆ 

ಈ. ಉಲ. ಜಂಔಚಿ ಯೆ ಅಶಿಯಲ ೫ ಪಾರ್ಲ್ಲ “ರೂಶಾ569 

€ಜಖತಿ"೦6 ಅಲಿ ಲಂಔಬ್ €:ಕಾ:ಲಂಸ ರಬೆ ಅಂ ಜಾಂ ರಿ" ಅಕಾ 

ಘಈಂ.'ಅರುಳ ಲಿಲ್ಬರರ ಮಾಲಿನ. "ಅನಲ ಅಶು:ಲರಿ 56: ಬಿಐ ಒರಿ 

ಬಸರ ಉಲಿ "ಕಿಜಶುಜಿಕ್ಷ ಅಯ ಆರಿ ಪಾಳು ಜಲರಶ್ಪಾ eer 

ಲೀ ಇಲ್ಲದ ಅಯಂಜಾೂಾರ ಯ ಖುರಅಜಾದ್ತಿ' ಕ್ಯಬೆಕುಬಿಣಿ ಅಲ್ಲಿ 

ಈ... ಐಆಸ೦ ಸಂರ ಬುರೆಶ್ಸು ಶಲ. ಎಳನಔದಂಬಿಬ ಅಚ್ರಳ 

೨ *ಚಶ್ರಖಜಲಿರರ ದರಿ: ಐಲು 2೦ ಲ್ಲಿ ಈರಿ ಜಪಿಅು: ಅರಳ ಊೂಜಿ ಆ 

ಲರು ಅ 5 5೮ ಲ್ವಮುಲಅದಯಿಲ ಅಂಬಲಿ: ಮಿತ 

ಈಕ೦ 5 5ಕ್ಕಿಜ ಇಲ ಲಕ್ಷಣ ಪಿತು ಜರ ಕ್ರ ಅಖಾರ 

ಈಖ: ಲಾಲ ಲೆ ಜರಿಯ ರಿಎಯ್ಕ'ಆಕುಜ' ಬರಲಿ ಅಖಾಂಜುಬಿ ಲ 

ಪಶಿಯಲ್ಲಿ ಲೆ ₹ ಶಂ ಶಿಲಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯ ಯಕುಲಶ್ ಚರಿ ಔಜ್ಲೌಟುಲ್ಲಿ ಲ್ರ 

ಈ. ಖಅಿಲ ಬಿಲ ಬರ ಘೊಬಮುದಿಂಲತಾ ಕದ್ರಿಶಾಶ್ನಾಔೇ 6ದಿ.  `ಲಿಹು ಆಲಾ 

ಇಲುಈರಾ ಊಆರಲೌ ರುಡಿ ಉಚ್ರರ ಐಂ ಎಬ 
ಅಕ್ಲೆಬಿಯೀಸೆ 

6ಬಂಬೆ ಕುಬಿ ಲಔ ಇಜ್ಜೌಲಲ್ತಿ ಔಜುರಯಂಯ ಓಲ್ಲ ಾಂಖಿಗೆ 

ಐಂ ಜಾಲಿ ಜಲ ಅಗದಿ: ಒಜಲ್ಲಲೇಜಅ ರಲಲ ಬಜೆ 

ಅಮಲ ಎಕ ಬಜ ₹ಜಯ್ಸಾ ನಬ ಬರೊ ಅಜಾದಿ ಇಬಶಸಲ್ವಶೆ 

ಅಶುಳಿ ಜಜರುಬಜ ಕ.ಮಿಲಢಜಜನೆ pe ಹಾ ಲಜ್] ಜುಲ 

©ಐಲ. ಅಲದ. ಲೀಕುಈ ಅರು:ಲಲಿ ಆಅ ಬಡ ಆಲಾ ಔಯಅರಾಲ್ಲಿ' 
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kd 
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fy ಲ 

೧1 ? 



56] ಅಶು). ಉಡು ಆರೊದಆಲ್ಬದ. 

(7) (ಬ ತ್ರ ಕೆ yy 

Pa 0 ಗು 
ಯ ಬಿಎಂ ದಲ. ಅನಿದಿ ನೊಜಜಿಕ್ಕ 

Ee A ಬ ಶಿ ಔಣ. ಐಕ್ಲಚೌಟಿಗೆ ಜುಲ: ಜುಬಿಲ್ಲಶಾಖಿ- fi ಉದ ಳು ಲಔ 
fa sw 

ಸಿ ಹಾ ಗ್ Po Kk 

೫ ನಔ ಇಲ ಅಣ ಉನಿ ಜಔಂ ಶಂ ಇಣಾವಿ ಜುಂ 
) 

ಇ ಘನದ ಅಕಾಲ 
ಸ 

ಆ ಬ 

ದಃ ನ ನ 2 ಈಖ." ಅರಿ೨ ಉರುಹಾಯಿರಾಖಿಸಸೊಂರ ಕ ಅ5ಔ ಜಾ ಬಧಕುಂದೇಣ್ 

ನಡ: ಅಜ ಇನ್ದಿಲ್ಯ ದ; ಲ್ಯ 
ಶಿ fe! ~~ ಎ ಅಂದ್ರ ಕ] 

ಆಅ ಜ್ಯಂಬರಲುಲ್ಲಿರಿರುಲಿ ಶೃ ಜಾಜ'ದ್ವಿ.೮ರೆ ಜೃಜಾಜ್ರ್ನಿ ಓಸಿ 
೫ 1 

J wg ಡ್ ಕ ೭ ಹ ತೆ 
॥ ದ ಕ್ಕ ದ ಲಾ 

ಆ. ಬಿವಿಶಾಬಖಾ: ಖಾರಿ ಅಳ್ಸುಳುಂಯ ಬಲ ರಾರಿಯ ರೂಜಾಖ ಇಈೌಟ 
£ ನಡೆ ಸಜಾ ಬಲಿಲಉಲಖಾ ಯಿ ಅದ್ದಿ ನೆರಿ ಇದ್ರಿ ಳೊೂದೇಬಿಲಾಯಿಲುರ ಅಜಾ 

| 

| ಪ್ರಾಚಿ. RE ಅಲಾಲ ನನರ 

ನವಂ. ಆ. ಡಿ Ee ಟೀ... ವಿಜಿ ನಾಕಾ ಶಾ ಇ 

ಬು. ನಿಬೆಡಿಕಾಾ ಬಳಂಜ ನೀಲ Pe ದಾ 

ಅ&ಿಅುರುಬಶಾಜ ಬಾರಾ ತಬು ಔಂಜಸ 
ಹಾಯ: ಲ್ರಹ್ಮಾಐ, ಉಬೀಿತಯ ಬರ ಆ ಬ್ರಲ್ಲಿರೊಯಔ ಎಲೇ ಜುಮಿಯಿ 
ಲಾಲುಜ್ ಇಲ ಬುರಾಈಿಜುರಿ ವಟು 'ಜಶಜಆಂಜದ ಇತಿ ೬೫ 

A ಜಯ ಅಶ ಅಸಯಿಬ್ಬಾಳುದೆ ಹಾಲೂ ಅಯಯ ಕ್ರೀ ಇಯು ಉಲರಾಶು 

ಈ ಭೃಹೆಬು ಶಲೆ ಕಾಲಿ : ರರು ಇಜುಖಾಶಾಶಿಗೆಂ ಲಾಲುಜಕೆ 
ಉಗ್ರ. Rise dn ಅನಲ, ಅಕೂರುಲ ತ ಇಂದೆ ಜೌ 

ಬ'ಅ ಹಡಿಲ್ಲಿ.ಲೆ ಬರಿಂ ಅ್ರಕುಜಲಿ ಇರಲು ಅಬತಿS ಜನ್ವಿಜ 
ಜಸ. ಬ್ರಲದ್ದಿ ಭಲ್ಲ ಬರಲಾ 0ದ್ದದಿಲ್ಲ ರೆ ಅಬಿ ಲಸೊಜೆಯಿ. ಲಿಜಕೆ 

೧ ಶು ಅಕುಂಶುಠಿ ಇಂದ ಲುತಿಜುಳಿ ಲಮ £ಶೆಲಲ್ಳಿ ಉಜಾಸದ್ಟ ಉಬಿ 
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೯ ಕಣಿ ಇಲ್ಮಿಜಾಶ್ಟ ಜಾಠಿಜು ಜಾಲರಿ ಯಂಕ Kis ಜರೆ ಅಲ್ಲಿ 

[er Kot 

A 

೦೨. 

ಲ್ಪ. 

ಲೀ. 

ಶಿ 

ಜ್ಯ ಬ್ರನಿಶನಲಿ ಅ ಬಯ ಅಬೂರನೆ ಲೆ 3ಪ್ರಅಗಯಾತು ಆಲಳ್ತು 

ಬವಿಕುಐ೦ ನು ಜಣ ಬರಿಲುುಲಿ ಜಾ ಇ. ಲಾಜಾಜಯಿ ಇ 
2: ಶಿ ~~ ಫ್ ? ಮ [A 

ಆ: ಬಳು ಜಾ ಲಾಟ ಬಾಲಂ ಕಮಲದ. 
| (ge 

ಅಬೆ. 'ಅಿಂದಿಬೆಡಿ ಯೆಬ್ಬಬವಿಳಾಣೊಬೆ ಅರಬಿ ಗೆ ಬುಜ 

ಬ್ರಿ ಶಸೂಜಜಿ ವ:ಎ೭ ಬೆ: ಅಮರು ಲಖಾಬಿಳಿಕುಧಯರದ್ಲ 

NE ಜಬಿಳಬಖಲ ಲರಿಬದ್ರಲಿಕ್ಲಾಖ ಲಿನಬಿಜ] ಲ್ರರಲಕುಜಸೊಬ' a: 

ಅನಿಬ್ರಿ ಕಾದ ಲಿಐಎ ಸಟೆ ಡಿಎ “ಲಲ್ಲಿ 50ರ ಲಿ 

ಔರಿಮಿಜ್ಯಾಯಿ. 6ಜ್ಹೂರಲಗೆ (ಈಂಆಗೊಬಿವ್ರಇತರಿ *ಉಉದಿಸ್ೆ 

ಜಾನ ಯಜ ಅಲಖಲಿEಜ ಅಂತೆ ಲಿಜರಘಲ'ಜೆ ಲಿ ಬಬ್ಬ 

ರೊಸ್ ಲಿಲ್ಬ5 53೦ ಈದಿ. ಈಖ್ಫು ಲಿಲ್ರಸ ಈಜು ಬಅಕರ 

ಖ್ ಅುಲಿಶು ಬಿ ಲಿಲ್ಲಿಂಜಿ೨ ಲಿಂ ಆವತಿ ಬ್ರಿಜ್ ಆಮಿ ದ್ದ 

ಬರಿಕ್ಸುಖಿ: Load ಅದು? ಅಬೆಖಾ ಟಬ ಅಆ ನಂಬ ೮೬ರ 
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ಐ. ಅಟೆ ಉದರ ಸಾ ಇರಿ ಮು ಆ(ಕೆರಿಡ. “ಲಾಜತೆ ಕೃತಿಕಾ 
ಬ ಎಮೋಜಿ ದ್ವಿ ಆಕೇಕ ಲೆ” ವ ಇಖಲು%ಂರಿ: ಇರಿ 

ಖಗೆ ದಿಖಲ್ರಿ ಅಜಿ ಸಬ. ಬಾರ ಹ್ ಹರ್ದಿ ಆರರ. ಬಿಲ್ದಿಶಾಳ್ಳುವ ಜಲ್ಲಿ 

ಲ್ವಿಲಿಲಿವಿ ಅೀಂತ್-ಜ್ಮಾಜರಿ' ಕ್ರ. . ಖಲಿ ಬಜಾರ್ ಜರಸಪ 

ಅವದಿ ಲ್ಮದಿ ಬಳದ ಲೀಖುಘ-ಔಜಂಣಟ್ಠ: ಜಳಿಳುರೆಣ್ “ಅಂಜ 

ಈ. ಬದಿ ಜಸೆಲ್ದ ಬಅಕುರ ಜ್: ಅಂಬ ಬ'ಲುಜಲೂ ರಿದ: ದ್ರಿಕಾಕುಜ್ಬಬಿ. -ರಿಜ 

-ಆನಿ ಬಾಗೆ ರರ ಅಬುಲಿಡೆ ಲಿಜ್ದಲಂಬು. 

೫. ಎಜಖ್ನೊರಾಖ ಔ ಜಾಯೆ, ಜದ್ರಿಗ ಈನಲಿಳುಣಂಟೆ ಔರ ಆ 

ಈ ತೆ: 'ಖ್ಲೌಚ್ಡಔಅಬ ಹಮಿ ಬುರಘೊೂಬಿಜ್ಕ್ಕಔಿ LR 

ಇ. “ಅರೆ ರಿಲ್ಬಿಲಸ್ಸಾಖ. “ದಿಲಿ ಇಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇ ಲ್ಭ “ಬಿಕ್ಕಿ 

ಹೊಟೆ me ದುಲ್ ಸಂಬಿಔ”ರಜಾಟೆ ಜಯಾರ ಲಸ. ಅಭಾ. "ಅಲಿ 

“ಡಂ. ಸ ಸಿಜಿ ಈ ಸ ವಿಜು ನ ಲೂಲ್ಲಿಖಾದಲಿಲ್ಲಿಬ: “ಬ್ಲಳಾಗೊಕುಜ 

ಠಜಿ ಕಹು ಔಜುಲಿ ತಷ್ಟಿಚ್ಟು ಆಕಣದಿ 8೦ ಬಬಿಖಂಲಲ:ರಿ೨3 

ಅಜಸೆಯ ಅಂ'ುವೆ ಬಿಅಿಜ್ಲಾಲಿ ಶಾ ಇಪ. ತುರಿ ಡೌ ರಲ: ಅಲಾ 

೮೦0. MT ತಾಜ ೪ಬ. ಲೊಾಜೊಾಲರುಚಿ*33 ಓಲತಾರಿಛಿ೬ತೆ ' ೦ತ ನದಿ 

“ಜಿಬಿ ಅಜ ಬುಲಿ ಅಧ್ವಿಅತೆ ಒದಿ ಈ ಅಗೆತ ಅಲಲಿ ಜಾ ಅಲ್ವಿ ಇಲ 

ಜಬ. ಸುಧ್ಯಬಾಜಾುಶ್ಟಾಂ ಇದಿರ ಅಜರ ಅದ್ದೀಲಾರುಅಾಜುಕ್ವ ಸಲಿಕೆ. 

“ರದ್ದು: ಇಯಬುಡಿಯಿ ಯೆ ತಾಜ ಬಿಜಯ. ಅರ್ರಿಜೊಬಾರದಿ ಬಲ ಅ ತೆ 
ಯಿ ಅಜುೂರುಅ:-ಖೆ'ಯಿಲ್ಸ ಇಲೆ ಅರಿಯ ಜಿರೆಂ ಅಆ ಆಲಾಲಿ ಅಬ ಜಾಜಾಕ್ಟುದಿ 

ಅಲಿಅಜುಜ] ಇ ಸಪ ಇಖರುಜಾಕ್ಕ್ಸುದಿ ಜುಡೊತಿ ಉದ ಬರೆ 

ಆ. ಕಯ "ಲಿಂರಿಲ] ರಜಾ ಅಆಯುಲ ಅಜಾಳ್ದಾದು- ಅಜ್ಲೆ?ಬುದ್ಣ ಆಔಲ್ಜಾ 

ಅಳ ಜದ ಇಲ್ವಾ ವಜೌಬಲಂ ಬುಲೌಖೆ ಅಲು'ಕ್ಞಬಿಕು' ಈಜತಿ 
ಬಲಿ ಅ್ರಲೀವಣಗಿ' ಅಚರ ಆ ಇಖಾರಾಜಾಉು “ಔಖಸಲಿಲ್ದಿ' ಉರರಾ ಸ 

em ಔಶಟ: ಬ್ರಲ: ಬುರ್ರಾ ಇಜಾರಿ ಲು ಔಮಿಲಲ್ರ: 

ನಿಜ ದೆ ಕ್ರಾಲ್ಮಿಅ ಎರಾ ಅಜಾ poy ಅಖಾಾಖಾರಿ ಎಲುಬು 

ಉಬಿ. ಬಲ: ಅಆ wc: ದಮ ಉರುರಾಸ್ತ್ರಐ ಬೊಬಲ. . ಲೇಶಾ 
ಜೆ ಅಲಾಲ: ಜೀಬೆ:ಅಅಂಖಾನೆ ೫ಜಲ್ಲ ಬಹಿ. ಲಿಜಲಿಆ ಆಲಿ 

ಆ ಬ್ರಳಾತಿರಿಉುರುೂ ಯು ಎ. -ಈಜುಶ್ಬುದ್ಧಿ ಬಟರಿಐ್ ಅಶುುಲಲಿ ಆ೮ ಜಬ 



ದಂ: 

ದೂ, 

ದಂ. 
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ಈ ಎನಿೂಜುಸಿ ಕಾ ಧಿಮುದಾರಿರಲ ಎಂತಾ! ಅಜುಡಔ ರೆ 
ಆಸ ಪಾರ ಕ್ ಲಜ್ಶಾರಿದ್ದಿ ಶುದ ರಜಾ ಜಲಕ್ ಜಿಬಿ ಬು 
ಈ ರ್ವಿರಿಜ್ಲಾಐ ಲಿಂಕು ಧಸುರ ಅಸಲಿ ಇಡಿ ಲಲಿ ದಿ: 

ಅಂಕಲಿ ಆ ಅಜ್ಜರ ಆಜಾಂ ಲಿ ಇರು ಅರಿಲಾಯ ಉರ. 
2 ಲಿಅಿಪೂಲ್ರಲು ಸಸಾರ ತಢ್ಟನ್ಟ ರಜಯದ ಬಿಲಾಲ ಧ್ಯಲು ಅಜರ ಆತಿ 
ಅಚ ಜಾಜಾಲ್ವಿ ಅಿದಾಔ.: ಗಿಚರಿಾ ತ ಇ ಈಜ್ಞೂಖ ಜ್ರಾಲೂಂ 2 
ಶಟ್ರಕ್ರಘಾಲಧಿ ಯಜ ಲ್ಲಿ. ಲೆಜ-ರ್ಲ ಆರರ ಉತಶಾಲಸೆಂಿ ಅವವ ಟಾ ಕ 

ಸ ಲಿಜ್ಜತ ಶರ ಲಿ ಹಿಜ್ಛಧಿಬಿಶಾಶಿ.ಇಉಊರೂ ಎ ಅಿೀಜುಜ್ ಲಪ ಐ | Ff ಐಎ ಗ್ ಕ್ತ ರಲಲ ಜಲ್ಚ ಐಲು ಈ ಲಯದ. ರಲು ಬಿಜು ಭೂಯ "ಜಲಲ 
ಆಲಾ: ಗ ಸ್. ಲಿರು: ಶುಈು ಜನರಾದ ಲ 
ಅಲಶಾಪೆ ಮಶಿ ಬವಿಡೆಲ ಬಾಲ್ ಆಲಿಕೆ ಲಾಜ ಬೌಬು 
ಪ್ರಿಲುಲ್ಕೀ3 ಐಶ್ ಲಃ ಅಖ ಜಲಜ ಲು ಅಆ ಐಲ ರೂ ಜಾ ಖಗೆಐ- 
-ಜದ್ದಿ ಈರಾ ರರು ಭಣ್ಣಧಸಪು್ರಭನ ಒಳ್ಲದಿಲಿ ಖು ತ ಲ್ ಬುಜ ಶುಲ 

p ಕ ಕ ಇವಳೂ ತಕಷ್ಟುಸ್ನು ಅ ಜುಮದಿ WET ಅಅ ಅಲ ದಿನಂ ಬದ್ಧ ಐಜುಜ 7 ಅರಸಿನ ಲ 

ಎ ಪಿಯಾ EE ಸ್ಟ ಲಿಬೀಯಿ ಅ ಮಿಲುಜ್ಞಾ ಜೂಲಾಲಾಯ ಅಿಕಿಕುಡಜಣೆ ಅಹುಅಶುಠಿ. ಜೆ ತನ್ನ 
ಪಾ sl AV Ik i, 

'ಅಜಾಜಾದೆ- ಲೀಜ್ ಬರ: ಅರಿ ದಿ ಆರ ಈಾದಕ್ಷಿ ಮಿರ್ಲಿಲಖ ©) 

ಖಾಲ: ರಬ ಅಜರ" 60 ಬಿಜು ಖೆ ಅೊಬುಜಸ ಿಯಲಜ್ 
ಬಠಕುರಜ' ಲಾಜಾಆತೆ; ಜುಲಿಬ್ನ್ಲಿ ಬಳಿಕುರಣೆ' ಲೀಲಾ ಶೌದಿಜ್ 
ಲಿ ನ್ಮ ಶಂಖ ಶರಯಡಿ ಲಿಜಿಲಅಬೆಬು. : 

ಈಶಾಸಧ್ವಿ ೮ ಆತುರಿಜ್ ೦ರ ಜಂ ಇರುಈಲ್ಟುರ ಲ ವಾ 
ಐನಿರ ಈಜಿ ಬರಿಔದ ಅಜಾರು ಅಳು ಜಲ್ಚರಂ ರಿಂ ಇಬ್ಬ 
ಅಂಜಲಿ ಬರಿಹೆರಾಲಬಿ ಬಳು ಲಾದ.” ಬಿಡ! | ಗ 
ಅೌಕ್ಕಿ ಕಾಶ್ ಜಜಾರೆ ಜೂ ಬಲ್ದಾರು ಲಕ ಅಅುಬಿತಿ ಮಾಲ್ಯ 5 
ಪಿಭ್ರಲಲ್ಲೂ ಬಿಬ್ರರ' ಧಾಬಿ: ಆಶ್ರಾ ೭೫ en ಔರಿ ಬಜೆ 
ಅಬೆ ಆಜಾದಿ... ಅಲಿಲ ಅುಕುಜಲಿತ: NE ಎಐ ಅಫೂಕುಬುರ 9೨1 ' 
ಜ್ಯ ಶ್ ಬರಿತ ಮಾಜಬ ಲ್ಲಾಸಾಲಿರಾಅತೆ ತೊ ವಂ ಇಜಾಶಾರು ಎಜೆ 
ಒಜ್ಚೇರಿ ಇಜುಬಿಲ್ರಲಂಟೆಬಲ್ಕ ಅಂಬಲಿ. ಲಿದೆಬಬೆ ಅಜಾ ಬ ಸು 
ಪಬವ ಮೆಮಿ 'ಕ್ಲುಖಿ:. ಬಶ್ಸಾರಬ್ಬು: ಲಿದೆಜಿ ಜೆಬು ಪಾರ ಈ ೧ರ, ಈರಿ 
ಮೊ ಅಅಾಜಜಲೂರಿ! ಅಾಯರಿತಾಳಿ ೩ ;5 ಅಳುವೆ ಲರು ಲರು ಲಂ 



ಈ). 

ಅಾಶುದ್ರಿ. ಉಂ ಆತೇನಿಲೆಲ್ಲರಿ. 

ಆನೆರಿ ಬ್ಲಾ ತಿಹೀಬೆಣೆಜದಿ ದ್ರಿ ನಿರಾ ಡಿ ರಮಿಲಜು೨ ” 'ಅ೮ಲ೦ಿ ಆಕ 

( ಈ ಜ 'ಯಿಜ್ಸಾಣಇಯೆ ಅಬೆ ಅಖಜುರನಿ ಬ್ಲಠಿಜ'ದಔಲೌ ಎಲ್ಲ ಇಲುರ ಲಿದೆ 

ಗತ್ತು ಜನಿ ಇರುಧ್ಧಿ ೨೦1 ಆಜಂ ಬಠಕುಲ' ಔಲಿ ಆಶಿರೆಜ್ಸು ಯಿರಿಸಿ 

. ಆದಿ. ಬಲಾ ಮಾಯ ನಜ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲ ಇಂ ಲಿಜ್ಐ ಲೂ 
೦ ಜರೆರಿ ಉಅಶು ಬಲದ ಬಲಬದಿ ದ  ಬಿಖೊಖುಲಿ ಜಲು 
ವಿಶಾ ಔಲೇಜ ಅಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಕ ಅಲಂ Wen ಉಜ' 

ಖರರಿಜದಔೆ ಜುಲ ಔಂಡ ಬೊವೆಎದೆ 5ಕ್ರ*ಬೆಜು. 

ಜಾಲ್ಲಿ (೮ಅಿರಿಜ್ ಈದ್ದಿಖಸರಿ ಅಳು (ಮು ಬರ್ದಿಲ 
ಅಬಿ ಕ ಲೆಯಬ್ಬ ರಔ ಆಸಿ ರಾಂ ಜಠರ ಆಜಂ ಜಿ ರಬ್ದರ ಈ 

ಆನ ಬಳೆ ಈರಜಲರಿ ಜನಿಬೆ ರಾರ ಟದ. ಲೆಬ ರ 
ಖಣ ದಿಬಲಿ ಔರ್ ಬೆಂ ಜಯ ಲಾಕುಲ್ ಲಿಲ್ಲ ಬಲಿ 

ದೆಐಿಜಿ್ಿ ಬ್ಲಮಿ ಅಖವಿಆರಿ ನಮಿ ಅಕುಜ್ ಅಂಬಿ! ರಂಖ ಉಮುಬ 

ಲಖತೆಕ್ಸು ಉಲ್ ಮ 7೦6 ಧ್ರರಿಸ್ಸ' ಕಲಶಂ ಲ೭ಿಲಂ೬ ಬು. 
ಕ್ಲ ೧ಲತುಲಿಜ್ಲ್ಲಿ ಪಈದ್ರಿಜರಿ ಅಜರ ಈಬಣುಡಿರಿ ಆಲಿ ಪ 
ಜದ ಲಂ ಎಲಿ ಅ ಆಶಾಜ್ಯಲ್ನೇ ಬಜ್ರೆಯಲ್ಲ ರಟ ಹೌಲಲಾ ಚಟ 

ರರಿಲೀರಿ ಜರಜೆಂಲಾಖ ಬಈಾಜಡಿ ಲಿಂಬು 

ಜಿವಿ ಟಾ ಚಿ 8% ಓಟ ಅಆಜಲ್ಶಾಯಿರಿ (ಲು ಧ್ಯ 

ಲೂಟೆಖು (ಕುಲಜ ಖಾರಿ ರ್ರಿ ಜರಿ ಅಬ ಅಬು: 

ಬ್ಹಿಸದಔಲಬಲ ರಜಾ ಉಲರಿಬಿಬಾಲ್ರ ಲಔ ಆ ಬಿಳಿ ಜರು ಫಟ 
ಲ್ಲೌ ಎಲಿಅು ಔಟ ಅಜಳೂಲಅ ಅಅಕುಕಿಲೇ ಈತ ಅಮ 
ಲಿಲ್ರಿಕಾಇ೫ೂರಳ lie) ಬುದೀಲಪ ಅರಿತ ಬರುರಿ ಛಲ ಬು 

ಲೈ ಲ್ರಭಟ ಅಬಅಂ£ಔ ಜಯೆಐ' 
ಲಔ 66 ಬಯಕ ಆಯೆ 6೭ ಬ್ಶಾಯೆ ಆನಿ ಆರಿ ಲಿಔಂಬಜಾ 

ಪುಣಯ ದಔಬಸಾಯದ್ಧಿ ಆಲ ಕಜೆ ಬರ ಲಾಜ್ ಇದಾ 

ಅರುಔ ವಿಮುಬೆಲಿಆ ಅತ: ಜಆರಿ ಅಜಿ ೬೮೪ ಜರಿತಿ ತಿ "ಬಿಜ್ಜು 

0. ಆುಕುಣಬೆ ವರರ ಇಟ ಐಲ ಬಕ್ಠಿರೆಘೊಬೆಜ್ ೦ 
ರಲಲ ಜಭ್ವಲಿಲಿನಿಲ್ದರಆ. ಶಾ ರಲ ಅ ಅಖ್ಛಅ:ಬ್ದರೂ ಅಬ: 

ಅಬುಕಿಳುಠಿ ಇಲದ ಅಲಿ ಎಳಲಜನಔರ್ಟಲಿಲಿಲಅ ರ.ಆಖಯಂಯ 

ಮಕಕ 
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« 

FAG. 

ಶುದ ೦೫ ಆರೇನಿರಕ್ಲಿಂ. ' 41 

ನ ಲಿಲಔಕ್ರನಲಅS ನಲಿದ ರಲ. ಅಲಿಲಿ 
ಜಶ್ನಾರುಜುಳ ಬುವಾ ಬಲಲ ಬಾಯ ಅಧುಲಾಅಾ. ಅಜಿ 

ಇ್ರಯಾಜಾಚಾಏ ದ್ಬಲಿದ್ದಿರೂಯಿಯಿ . ' ಅಲೀ ೯ಬ ಲಿಜಕೆ 

ಅಖಾದಿ ಪಂಜಾ ಬಾಟಾ ಇಅಆ ೨9 ಅಲುಜುಆರಾಂಂರ್ು 

«ಔಣ ಅೀಬೆಅ ಬಂ ಜಾಜಿ. ಈಶ್ಲಾಖಲಾಲ್ರರೂ ಅ ಬಿ ಕಿಶಾಜಆಸೆ 
ಅಿಲಿಅಬೆಲಾ ಪದ್ವಿ ಆ ಖುಾಜೊ: ರುಲಂಖಿಅಸೆ ಓಂ ಐ 

ಬಿಬಿಲ್ಲಾ ಊಎಕೆಅಳಎಲ್ಲ ಅಿಜೇಬಾಲಿ, ಆಜಿ ಲಂಕೆ ಆಜು 
“ಶಾಜುಕ್ವಾಯ ಲಿಹನ್ನಿ ಕುುವೆಲದ್ಧ ಔರ ಖಲಿ ಲಿಂಅಜಲಿ.. ಅಲಲ 

ವಾತ 5 ದ. ದಿಯ ಘ್ ಈಲುಆಾಬೊಯೆ ಉಲಾಣಯಲು ಬ್ಗ. 

ಬಂಗಿ ಐ ವಿದೆ ಖಾಜಾಲ್ವಾಲ ಜ್ಞಬಿಜಾಜಾರಿ ಜುಆಸರ್ಯ: ಅ ಅನುಜ್ ಲಲುಲಾ 

ಅಜೆ: ಆಲುರುಜಾ ಬಲದ: ಅ ದಿಶಾಜರಿ ಆಯಾ ರಲ ಜಯ ಬತಾ 

ಬಾಲಿ ಬಿಜ ಅಖ್ಭುಳಾಲಲಖ ನ? ಜಲಾ ಬಲುಲ ಈ ಪು ಅ ಔಸಿ ಬಲ್ಲಿ 

ವ ಇಂಬ ಅಮಜರಔಯರ ಈಜುರಿ ಲೆ ಇಪಶು ಅಕ್ಷಿ ಅಮಲಿಗೆ 
| ಇಸ ಜರಾಆನೆ ತ್ರಲು ಇಲುಖಲಾಲುಲ್ಗ $೭ ಲಿಲಿ ಔಯ ೮ 

ಲ್ಿ ಬಲುಶಾಜಿ- ಅಜುಂದಬುಳ ಅ ಕಾಲಲಿಕ್ಕಿ ಅಶಾ ಲಿಯಿಚ್ ಕ್ರಿಯ 

ಮುದಿ: ಮಘಾಬಶ್ರಾ: ಔಡ ಬಲಲ. ಬು ೨೮೬ ಉಸ್. 

ಜೃ ಅತರ್ರ ಸಕು ಇಗ. ಅದ್ದಿ ಇಲುಂಖಿಜಗೆ ಅಲಲಾ ಬರೆಸಿ 
ಈ ~~ ಈ 

ಖು ಮೀನಾಖಲ ಬಗೆತಾ.ರುಲ ಜಿಬಿ /ಬಳುಖಾಖಿ - ಲರ ಅ5ರಒಹ[್ಥ Ps 
ಬ 

ಐಂಎದಿ0೧9 ಈಂ ಕೌರಿಾರಾಶಾೂ ಯಲ್ವಿಅಜ್ವ ಅನೆ ಉರ್ ಅಲಿದಲಲಿಜೋಲಾ 
ಟು 4 RS "ಆಕ ದ 

4 
ತ 

ಭೀ ಟ್ ಸಕಾ < ಆದೆ ತ "3 ಢಾ, ಅಲ್ಲ ತೆ ಇಟ್ಟುರ ಛ್ರಲಿಜ್ಯಾಅ- -. ಅಲಾಜಾ ಅಲಲಿಲಿರಲಿ ರಬ 

ಅ ಲಾಆಲಾಯ ಎಲ್ಲಓಿದಿಲ ಲಯ ಭಯ. ಮತೆ € ಈಚೆ ಬರೆ 
ಐಂ ಗಧಾ 

ತಕ್ ಓಟ ಈ ಆರಿಯಆತೆ ಆಓಲಾಗಂಖಾರಿ, ನಿ ದಿಧಿಕಲುರೌ ಇಡರುಲ್ರಿ ಜಾಲ ರ್ದ 
ಓಂ > ಹ “ಲ ಅಧಿಔ ರು: Ss: ಲ೫೪ರಿ ಅಲ್ಲಿ” ರಿಂದ ಬಿಜಲೀಜಿ . 

೯ A 
[ 

CC. 

Po 

ಹಾ, 
4 
ಕ, 

$ 

ಅಲಬ್ಬಜಲಿಕುಖ ಅಬ ಅಔದಎಲಡ ಇಲಿ ಅಚಖರಟೆ ಉಳುಶಾರಿ ಹಿಡಿ 

oe ಎರಾಆತೆ ಕಲಿಲಾಬೆದುಲೊಬೆಬ ಬರುಈಳವಿಲುಆಸಲ್ಬದ ಮ 

eS) ಯದಿ .- ಅಔ೦ ಆಪಕುಣೊಬೆ ಔನ್ನಿಆ೦ ಬಜ್ಮಿರ ಈ" 

ಲಾ ಕುಡಿ ಬವ ನ ಲರು ಬಿರಂಜಿಆಸ ಕಲಿ ತೀ ಬರೆಉಾರ್ಸಿಲ್ಲಿ €ಲದಿ೨ 

ಶುಧ್ಧ 'ಖುರೆತಾಶಾಲ್ಯ ಅ್ರಕುಬಲಿತ ಎಬ್ಬರಿ ಬಿಪಿ ರಂಜ್ ಬಯ ಕ್ಮ ಲಿರುನಿಸೆ 
g | 
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ವಿಯ. NF ರಾವಿ-ಉಬಿಜಾಖಿತೆ ಬಧುಖಾಖಡ ರಿಕ್ಕಿಲಾಲೆಜ. ಅಯೆಲ್ಲಯಿರು 
ಅಬೆ ಇಡ್ಲಅಳಆಕಿ ಈಷು ಬಲಿ ಲಿಡಿಸ ಬಜ್ ಅಯ್ಯ 

ಐ. pe ಈ೦ರ೦ ಕಲ್ಸಿ ಐದ್ದಿ:ಸಂದ ಔಶಾಂಣಲತಂಟಿಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲರಿ 
ಇಲ ್ಲೀಬೆಬು ದ್ರಿ ಐತ ಆಜ5ಲಿ ಅ ಔಲ್ಭುಳೀಯಕ.೦ ೨೬ 

ಭಣ. ಭ್ರಜ್ಯಾರ್ ಉಜ್ಚಲಾಲಜ ಜು ಅಲ್ಲಿ. ತಾಲಿ ನಿತ್ಚಿಲೂಂ- ಭ್ರಶ್ಟಾ 

ಅಂದಿ ಅಜ್ಞಾನ ಇ ಲೌಬಿ್ಅಜೆ ಖಾ ಆನಯ ಅಜಾ ಅಪ್ಲೆ 

ಅಲ: ಕ್ಞಾಅಖ ಅಂಜಾದ್ದಿಲೆ6ಲಸ ಮಾಬು ಇಲಲ ದಂತಿ ಟಿಜೆ 

ಪಲ. ಇದಲ್ಲ. ಅಲೆ ಬರುದಧಿಕೆೋಂ ಔರ ಹಿ ಕಶಾ 
ಇರರ ತಲು ಲ ಲಾಬೆಲ 9 ಅಔ ಲಂ ಅರಿ ಅಬುಯಕ್ಟಾ & 

ಶಾ. ಮಿಯ್ಯ ಆಅಕುಂೊಬೆತಬೂರ 3 ಜಲು ಜಾಜಾಲ್ರಮಿಕ್ಕುವು ಅತಕುಖಿ 

ಅಧ್ವರ ಕಾದೆ ಜ್ಯಭಾಲ ಬಸ್ರಾ ಅಬಾಲ ಬಾಲಿಎ ಉಂಡಿ 
8 ಉರಿಜಿಂ ಲ್ರಕುಯಿದಿಲ್ಲಿಜ ಶಬ ಜಂ ಆಾದಲಿ ಖರಬಂದ ಓದ್ದಿ 

ಬಲ್ಯ. ಆರಿ ೮ಕ್ಮಿಲಾಬೆಬ. ಲಿನ ಆರ ಬೆ, ಅಲ್ಲಿಖಸಂಅು ರಿಬುಮಿರಿ 

ಬು ಲಔ ಅಭಾ ಉಜಭರಿಎಡಎತತೆ ಅಶು: ಜಲಂ ತಲದ. 

ಲ್ಪ. ಆರೌಲಿತೆ ಅಿಟಔಿಂಂನೌ ರಾಲಾಣ ಐಶಾರಣೆ Wee 

ರದ್ದಿ ಇಳೂರುಕೆಲಾ 6೮ರ ಇಎದೆಬ್ಬ ಆರಾ. ಬಂಜೆ ವೆ'ಜೆದೂಜು 
ಈ. ಅರಿ ಜಬ ಅಳೂಶುಅ ೪ಯಂಕುಣಗೆ ಜಲಿಯರಾಜ ಬುಬಿ ೨ರ ಇರಅ ಈರಿ ೫3 

ಅಂಜ ಜಾಡಿ ಔರಾದ ಅನಿ ಈಶಣ್ಣ ಐ ಬೆನ್ 
ಈ. ಬುರಅು ಲಾಯೆಂಡಿ ಉಳೂಯೆ ಎಸಕ ಕ್ po: ಆ೫3 

ಲುದ್ಧಿ ಅಬೂಲುಲ್ಲಿ ಔಸಿ ಜಲಿಔಿಎ ಬೂಜಾಲರಲ್ಲಿ ಕ6ಲೋನ ಅಲ್ಲಿ 
ಇರುೂರುರ್ದಿಯಬೆ ಬದ್ದಿರಾ? ಅಯಿಕುಆ ಜರು ಐಲ ಔರೊಅಫ ಕೀಲ ಆ 

ಳಿಗ್ರಿ. ಎರ ಖ್ಲಾಜರುದ ಜ್ಞಲಿಲಿಕು ಬುಲಿ ಜ್ಞಾಣರಿ ಲ್ಛಾಬ್ಬದಿ 

ಈ. ಬೈದೆ ಇಯೀರಾಳಗೊಲು 96೦ ಬೊಯೆಎ ಲಲಿ ಅಲ್ಲಲ ಈ 
ಠಿ ಇರಆ'ದಿಲ ಕೋಯ ಆಲ ಅಲ ರಲ ಆ ಖಬುಂಔಲ್ದು 

ಐ. ಜಲಾಲಜಾಬಿಜಾಲ್ಲ, ಇಲಾ ಅುಜ' ಅಚರಿ ಔಲ್ಲಿಖೆ ದಲುಲುಲ್ಜಯ. ಖೀಂರುಜ್ೆ 
ಅರುಂಲಿರೋಗಿ ಲತೆ ೭ಲಿಬ ಜಔಲೌ ಅಲ್ ಆಲಿ ಬಲ್ಲೆ 
ಈ ಅಳುರುದ್ಧಿಬಬೆೊದ ಬ್ವಲಿಖೊಂಟೆ ಬಳು ಮಿಲಿ ಅಲಾ ಂಕುಂಲುಕ್ದೆ 
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೪: ಲ್ರಬಿಹಾಜಾಪು ಕುಬಿ... ಲಾರಿಗೆ ಕ ಇಂಕಾ ಜಹಿ ಜಲ ಲೆ ಎ 

ಲು. ಈದಿ ಎ೦್ಬಿಇಸಲ ಕ್ಲಪ್ದಿರಳಿ ಸ ಆ ಬ್ಯ ಜ್ರ ಸಾದ ಪಂಜು ಊಹೆ 
ಇಲಿ ಲಔ ಪ್ರತಿತಇಐತೆ (ಡ್ ಅ ೮0 ಅಮರು ಕ್ಥಬಿಲಕುಬುಯಿ 

ಈ।. eವ ವ ರಂಪ 980 ಗಿಲಾ ಹೋ ಜಾಲಿ ಬಲಿಂ. ಅಿಲಿ೦ ೮ಆ 

ಅರು ತಬುಜಾಖ೦9 ಅಶಬಿಬ ಅಿಶಾಸ್ಥಾಕ್ತಿಖಲಿಜೆ ko ಖಯಾಲ್ ಅಲ್ಬಂ 
ಬಲಲ ಕಜ್ವಾಶು ಜಾರಳಆ ಗ್ರಜಾಜಾ್ರತತೆ ಅಮು ಲೆಯೂ್ಞಸರಿ ಉಜ್ಯಾ 

ಅ. ಯಾದಿ ಈಖಲ್ಬಇ ಅರಿ ರಾಂ) ಲೈ ಇಯಿಶಾಹನೊಯೆ ಜಣ ಜಲಲ 
ಅಂ. ಲಂ. ಎಜಿ ಭಜ: ನ ಕಬ ಶುಔ ಐಲು ಚಾಚು ಹತ ಲೆ ಜಳು5ೆದಾ 

ಬಿಲಾಲ ಇಲ್ಲ ಎ ಈಾಲುಇ೬ಕೆಲಿಲೆಐ ರೂರ ಅಜೌಖತೆ ಬವಿಿಜಜರಿ 
`ಆ. ಆಲಾ ಯಯ ಆಜ೮ EE ಈ PERE: ಟಿಜೆ ಅಂಜಲಿ ಯಂ 

ಈ ರ್ಯ್ವಾಆತಲಾಬಯುಲಿ ತರುವೆ ಇದೆಬ್ಬಬಬಿಕು ಅಗಾದ ಕಆಲ್ಪಲಿ ಶಾಯಿ. 

Cw. ಇಯಲ್ಲ ಕುಂಬ ಜೆ ತ ೨ ಅಡಿ ಬೌ ಖಾಲಿಬೌ ನೆ ರತು 

; ಬಾಜಜಾರ' ೮೦೮೫೮ುಳಿ ವಯಾಬಜು ಅಲೂ ಲೆ ಕಬು ಖ್ಸರಿರೆ 
ಲಿ6ಗ ಶಾಶ್ಐ ಆಯಿಹಣೆ ಆಜಲಶು೨ ಲ ಅಲ್ಪಲಾಬಬಹ: ಔಮಲ್ಞಾಂ. 

ಅಣ್ಣ. ಯಬ ಜಲಿಕುಆೆ 3 ಬೆ ಉಳಿ ನಬ ಇದಕು iced ತ್್ 

ಎಲೂರಔ ಉಜ್ಪಾಬಅಲುೂಜಾರಿ ಹಾ ಅರುಲುಶ್ಲರಲಲಿ ದ್ವರಿ 

ಜಾಂ -. ಜಲಾಬೆಜು. ಬಲಿಬಲ್ಲಿ ಜಆೆಔ ೮ರುಖತಾಬಾಂ ಟಾ] ರಾಂ 
ಅಲಿಜಾಣೊಬೆ: ಉಲ ಇದ್ಯ ಇರಿ. ಖುಶಾಸ್ರಾಬಲಿಜಾಯಜು' ಬಿಲುಲಿಲ್ದ 
ಇಜ್ತ.6ಯೆಐ Ri 95೧೮ ಅಲುಬೆ ಶುವಜಖಿರಿ ಅಲುಲ್ಲಾ 

ಅಲಿ: ತನ್ನೆಲಅಾ ಔಲಬ ಲ್ಲಿ ಕು ಬಲಲದ ಬಿಲಿಕ್ಟುವಿ- ಲಾಜು- 

ಈ ಅದೆಬ್ಬಜನಿಕುೊಬೆ ಔಲ್ಸಿಂ ವಿರಿ ವುಧೆಲಂದಿ. ಲ್ಲಿಂ: 
eg: ಜ್ಯಲ್ಲಾಳಿ' "ಜರ ೨೭ಎ ವಿಜಲಅಬೆಬಾ: ಅಲಿಂ; er 

ಚ್ವಿಅ ಅಬಿಲ್ಲಾಣಿ' ಅಜಬ್ ಅಲ್ಲೀಲ್ಲಿಾಬ್ದಃ೫ೆ ಕುಲ ಜಖಬಿದೆದಿಣೆ 

ಲಂ. ಅದ ಅರಿ ಉಶಾ ೧ಆರುಉಬೆ೦ಿ ಬೆರಿಜ್ಬಿ ೮೮ಕಾಜು*ತಿ' 
ಅಃ. ಬೇ ಆಮಿ ಎಅS ಅ ಎಐರುರಿ ಇಂಜುಲಿಎಪಿ ಪೌಬೆಜ. ಅನಿಂ 

ಲಿಕಾಹತೊದೆ. ಅಕುಲ್ ಪ್ರಕ ಅಲೂಯಹಿ ಜೆಕ್ನೆಜುಲಿ ಜಖಾ 
ಅಬುರಿ ಜ್ರಅ ಅಬನ್ಷಿ ಅಸಬ್ಯಆಸ ನ್ದಿಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ರಂತ ಬನಿಸೆವ 
ಅಬು ಉದ ಬುಲಿ ಅಲ್ಲಲ ಬನು ದಜುಖಂ ದಿೋಬೆಜು 

EK ಇ 
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ದಂ. 

ದೂ. 

ದಜ. 

ಟಿ. 

Gam. 

ಮಲ. 

ದ್ದ: 
ಶತಿ 

ADE 
ಕಿ 

4 

ಎ ಈ 

ಈ. 

ಈ». 

ಈ. 

ಅಂಜಲ್ದಿ. ಅಲ್ಪ. ] ಆರೊಲಿದ್ಲಲ. 

ದಿಟಾಂ]ಲ್ಧ ಅರರ ಶಾಯರಿ: ಕ್ರಕಾಶಾಶ್ವಾಯ-, ಜೆ ನಾಂ ಲಾದ 

ಅಬುರಿ ಜ್ಯಾಬೆರೆಜರಿ ಆತಿ ಉಯಿಜ್ಚಾದಿ ಎಲೆ ೊಪಿರವಿಬಾಆಲಿಕೇಣಿ 

ಆಜ 6ಜಿ ದಿಲ್ರಿಬಜ್ ಲ್ಛರಲಿ ಉಲರಾಧ್ರಾಖ ಲಶ್ಹಾಲಾಲಿ eC ect 

' ಜ್ರ ಲಕ್ಷ ಜನಯು ಕಾ೭ಲೆ ಆಲಾಕುಜಿಣೆ' ಆಜಾ ಲತೆ 3 ಎಟ್ 8 

ಲಾಜಾ ಆ ರು೨ ಅದೆಲ್ಲಿ ರಿಕ ಜೆ 9 I ಯಲ್ಲಾ 

ಜ್ಯಲಾರೆ ಅಾನಿಜರಿ ಹಾಡ €೦ ಎಆರಲ್ಲರಿ ಅರರ ಎರಬಐಔ ಅ 
ಮುಜುಖೀಂಬೆಳದ ಔಜದಿಆಗೆಲಿ ಕ ಜಾ a ಲಮಿಸಾಚ 

ಇಲಲ್ ಅಯಿ ಆಲಿ ಮಟ ಬರತ ಔಣೌಬಿ ಲಿಜಧ್ರುಲಿ ಬಬೆರಾಬಿಬರಿ | 

ಜ್ರ ಬಳಿದೆ' ಇರೊ" ದ ರಿಜ್ ರಲಿ
 ಲಿಜೊಬ ಣಾ A ' ಐ 

ವಿಖಾಔ ಲಿಜಲ ಜಳ: ನ ೫2 

€೭ರಿ ಶ್ಟೋಜಗೆಯಿ ಸಕಕ ನ ಔನ ಪಿಪಿಎ. ಈುಬ್ರೆಚಿ 

ಅಂ ಬಶಾರಾವಿಖ ಎಅಧಂದಿಔ 696 ಬ್ರಹ ಗೊಡೆ ಬಲ್ಲರ್ರಿಜಿ ಜಲ : 

ಅಪ್ಪ ೨೮ರ ಬದಿ ೮ ವಿಲ. ಬೆಟ್ | 

ಉಕ್ಕಲಿ ದ ನಸ ಕಜ ಲ್ಹಾಶೊ ರುಂ ೨3 ಉವಎತಿಜು 

ಜೌಂ ಐತಿ ಅರೆ, ಹಬ್ಜೆಕು: , ಅಂಬಿ ಅಡೆಜ್ಜಿಬೆಲಿರದ 

ಅಜ ಖಲಿ ರಥ ಶಿರಲಿದ ೨66 ಎ ಬಯ | 
2 ಅಕರ ಪಿೀಬೆದು: ಈರ. ಈ ಲಕ" ಇಲ್ಲಲ” ಜ್ನ. 

ಅಲ ಬಬಿಿಅಿಅಲಿಕುವಬ ಐನಿವಿಜಜತಬಿಖತಿ. ರದಿ ಅರಿತೆ 

ಇ: ರುಸ ಜರೆ ಅಿ*ಲ ಅಲ ಲ್ರನಿವಿತ್ಥಿಕಾರ ಒದೆ ಫು 6೫ 

ಕಸಬ ಅವಿ ಬಯಲು ಅರಿ ಔಜಿತೊಜ೨ ಲಾರಿ ಟಿ. 

ಅಬೆ: ಜಿಬರಲಿರಾ ಅಸೆ ಇಲಲಿ ವಜ ದಬ ಆಂ ದ್ಯ i: ಅ 

ಠೂಬಿಟ್' ಮಠದ ಬಿಐ ಒಲಿ ಓಜ ಅಖಬ೨ವಿ ಈ ಲಗಂ, Ke 
ಅಅು ಈ ಜಿಮಿ ಹಲಿರುಜರೆಲ ಈ ಜಂ ನುತ ಉಲ್ಲ ದಿ OB] ತೆ ಸ 

ಹ] ಸ್ 

ಲಾಟ RS) B®: ಯೆಬ್ಬಿಬಲಿಕಾಬೆ ಆಶಾ ನೈಲೂಜಾ. 3) ಖು ಬಾತ 

ಈ ಕ ಲಮಿಢಶೌ ಕಾಜು ಬ್ಯತಿಜಚಿಶಾಬ ಸಾ ಇಲಾದ 
ಬಿಡಿ ೨೨೦ ೮೭ಲಾಬಶು. ಅಃ ಜರಿ ಶ್ಲಾಲ್ಬಾಜ್ಞಾ ಸದಿ ce 

ಉ ಲೂಸು" ಅರಿ ಪ್ ಔರ ಲಮ: ಬೆ pe 

"ಇಲ ಇನಿರುಊೂದೆ ಲೆಕ *ನಲಎ ಟೆ 



ಹ ಅಸ್ತ ಉಕ್ತ ಅರೇನಿರಂತಿ | 4) 

ಈ: ಆಹೆ ಆ್ರಾಲಡಂಡಿ ಔಯಿ ಆಘುಕಾಸೋಬಲಿ ಅಧಿಜುರೆ ಚಲಶ್ಜಾಖಿ - 

ಈ. ಆಜ್ ಲಿಶಾರ9: ಅಂಟಿ ಅಯ ತಜಬಿಡಿಜೆ 6೭0೮ ಅಲನ 

ಸದ ಭರ s ಲೆ ಇಲ್ನರಾಐನು ಭಾಸ gp ಉಳಲ್ಲಿಜಾ 
yo ಶುಲ ಯಜ ಇನಿ ಮಿಣಿ ಯ ಲಕಾ ಅಿ ೮89-8 ಸ್ಟಾ ರೂಂಚರು 

ಈಟಿ. ಮಿಲೆ: ಆಮಖಸಕಬ ಜವಿಔಬಟಲ ಅಲಖಾಬ್ದಿಚ ೨೧೮ ವಲಿಳು ಅ ಇ? 

ತುದ ಅಲ ಲೀಲ ಆಾ್ರಲಿಲ: ಭಾ: ಅಖಿಫೆ- ಬರಿ ೮ ಘಾಟಿ 

ಛಾ ಉಹ್ನಾ ಜಲು. ಬಲಿತೆ ಹಮ] ದಂ ಇಡಡದ್ಧಿ ಲಲಿ ಬಿದಿ: ಗಾ 

ಬಾ ಇ ಕ ಯದಿ ; 
ಈ | ಲಯ ಅಲಲ ಧವಲ ಅಜಿ ಕುಮಿಖನಿಬುನಯ ಜೇ ಲ ಕ್ಷಣಂ 

ಈ ಶತ ಅಯ ತರರಯಾಬೆ ಲಿಶುಲಿ ಜನನಿ; ವಾ್ 

SNS ಇಲಲ ಲಸ್ತರುಲಿ ಅರೆ ಈಾಲಲ್ರ ಕಹ ವರಿ ಇ 

pe "ಗತದ ಕಾಟೆಜ್ ಜ್ ಗ ಬೃಜ'ಔಖಬ ಜವ ಬಾರ 

ಈ: ಹ ry ಇಡಿ ಬಿರು ಥಯ ಲೋಬ್ ಆಲಿಕಾಆತೆ  ಅ್ರಸೌರಿಲಿಲ್ಲ ಎಲ ಜನಿ 

pe 9) ರ ಇಶಾ ಭರ ನ್ಟ ಖು ಸೋ ಬಾ! ಇಲ್ಕಲಿಎ 

ಎ | IE ಕಸಾಲಿ ಇ್ಲಈಸದಔಖ.. ಪರಿ ಲಾರ ಕ್: ಕಲಿ 

ಲ ಅ ಔಬುಲ್ಿಲುಂದೆ ದಮ ಈಆಸೆರಿಲ್ದಿ ಕ ನನ್ಗ ಇದ್ದು ರಿಚರನಿ 

ಈBಮಈಾಖರಿ'ಇಅ ಆಲಿ ೦ ಸಃ ಕಲಿಕಾ ದಿ ಔಜ್ ಕಲ 

“ಪಃ ಡೆ ಅತೆ ಸ್ಟಡಿ “ಲ್ಬಲಿಎಅಲಂ ಗದೆ. ಶಾ” ಅಹ್ 

“ew. ಲಬಕ್ ಜನರು ESS) 
ಇರೆ 

ಘೂ ಜ್ವಾಡಿಲಿ ಕ್ರೂಯ'ಆಶು ಲಎಡ್ಜಶಾಲ್ರಿ ಅ ತಡಿ ಜಬ 

tr ©. ಘಟಂ ಅಕಕ ಈಸಿ; ಬದ ಡಿ. ಹಲಿ ೫೫3 

೫೫... ದಜ ರುಗೆ ಆಉಾರಲಿ 6 ಅಜರೆಳಜಾಸ ಖಳ ಎರಾಲಲ್ಮು ಟಿ ಇಲಾ 

೪ 

ಹ ಈ ಚಿರಿತಜಾಳ್ಲುೂರಿರೆ'ಅಅಅಬ ಅಖಾಬಿಕವ ಈರಿಯರಾಯಿಾಗೆ ಎರಿ 

೬. (1. ಬಡೌಕಾಖೊಬೆಂ ೨೫ಿ"ಆಖ ಅದೆ ಜಲುಕ್ತಾಲ- ಅ ಆರಾಖಖೌ ಅಲುಲ 

ಉಶಾ ಅದರಡಿ ದಿ ಔನ ಜ್ಞಖಾರುಶುಲಿಬಾ್ದ ಬಶಾಖಯಿ: 

ಸಳವ ರ್ರ: ಇರಲಿ ಅ? ಖಾದಿ ಲಾತ ಆಯೆ ಖಳ್ ಅಲ ಉರಿಈಲರಿ 

»- ಠಿತಿ ಔEಜ ಅಲಿ ಅಳರಲಿ ಅಜಚ9ರಲೆ? 'ಅನ್ಟಗೋಜೆ ಅಬ ಲಿಲಾಕ 

ಆ ಉಊದಾರಲಗೆ ದರಿ ರೂಜಟ, ಅರುಣ ಅಂಗ್ಪಳಜಐಆಗಂಯ "ಕ 
ye Ns ef wey / ೯ 
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ದ. 

ದ. 

ಈಾಲನ್ವಿ. ಉಂ ಆರೆೊರಿತಲಐ, 

ಉನಿ: ಇಇ ೮. ಇಡಾ ದಿನ್ಬಿಇತಿ 90, ಅಜ್ರ 
ಅಲುಲ್ಅರಿ ಶುಳಿಬಜಖಾರ ಅಬಾಲ ಶೌರಿ ಮೊದೆಎಔ; ಜರು 

ಅಜುಲ್ಜಾಮ: ಖನಿ ಅನಿಕುಜಿ ಇಜುಲಿ ಅಜಗರ ಆಣೆ. ಉಡ. ' 

- ಖಲಿ ಅ್ರರಿಳಲಿ ಬಿಖಜಾಲ್ಲಿ ಎಣ ಜ.೦ ಜೆಜು ಅಖ್ಭುಳಯಿ ಮಲಿಲ್ರಿ | 

ಅುಜುರೆ9 ಅಜ ಲಿರು, ಅಮಿರ. ಔ೦ಯೂಿವಾಪಅಜ ಉಲ್ಲಾ 

ಲೆಬಾ ಅಜ್ಜಅಯ  ಶಲ್ಲಿಗ್ರಿ ಬರಲಲಲ ಅಲ್ಲಂ ವಿಜ್ಠಿಲಅಬೆವ 

ಲಿಲಿ ನಮನ ಔಟ] ೪್ಛಖ ಅ5250೬ 998 
ಲಿಬುಖಎ ಕಬು ಜಿಅುಬನ್ಲಿ ಇಲಿ ವಿಅಖಜಾಬೆಬ್ಒಡಿ ಆವುಜಕುಣೊಬೆ ' 

ಅಲ ಲದ. ಲಬ ಅವಾರಿಮೂ ಎಲಿ ಈ 
ಅಲ ಜವಿಹಿಯ ೨ಲ್ಪ BBS SAN ಇಲುಆಜಾಯಿ ಅಜಾ ದಿಂಯಿಸಿ 

- ಉಬೆ ಆದಿರೆಳ್ಲು ಆಜಿ: ಹವಾ ದಿರಿಕಾ ೨53 ಜದ 

ಅಂ ಬತ ಇಂತ ಖಾ ನವ್ಯಾ ಲಾಳಿ. pe Se ಹ್ರಜಗಿ 
ಬಿಬಿ ಅ ಬಜ ಎಲಘಾಯೇ ಅಿಜುದೆಔ ಇಲೂರಿಜುಳಿ ಜಲಲ 

. ಲ್ಲೂಏಿರುಡಿ ಲಿದಿಲಅಬಬು. ಲಿ೨೦ ಆರುಕೊಲು9 ಲ್ರರೌಲಿಮಾ ಅ 

8.71 ೨9 ಲಅತುಲ ಜಆನಿ ಜಕ್ಕ ಅಜಿಲ ಉಲಿದ (ಕಂದಿ 
. ಹೆಬ. ಇಯಬ್ಯಬರಿತಾಹತೊಬೊಾಡ ಶಾರಿ ತಸ್ಪಾಲಿಲು ಜಾಡಿ ಬೆರಿ: 

ರ್ಜ ಗಾ MS, (3 ಲ ಕೊ ಣಾ ತ 

. ಉು್ಟಾರ್ಮಿಯ ಬಎಬಿಜು:  ಅಖಬಿಲಿ ಅಲಿ ಲಿಖಾಜಾಲ್ಲಿ ಭಖ ಡಾ 

ಎರಿ ಲ್ಲಿ ಲಿಲೆರಿಬಶಿಲಾಖಲ ಔೌಲಿಜ್ಞ ಜರ ಈ €ನಜಾ ಇರಿ ಅರಿ 
ಅಜುಂಲ್ವಿಬಾಜಾಂಶ್ಸುಲಿ. ಬೂಸಿ ಡಾರುಶಾ ೧69 ಿಲಾಜಿ ಔಹೀಗಿ 

. ಖೌಹೊಳಿಎಸಜಯ ಆಲ ಲು ಅಪ್ಪುಳೀಮಿ ಹಲ್ಲೂ ಜಾಲೊಆಾಲಗೆಯಿ. ಅಆ: 

ಮುದ್ದಿ ಶಲ್ಯ ದಿಕ್ ರಿತ ಉುಜಾಜುರು: ಜುಅಈಲರಿಸರುಂ ಲಾ: 

ಐಠ ಅಬುರಬುಳಿ ಇನಿಸಬುತಿ ಅರಿಜಳಲಿರಬುಣೊಬೆಲಿ ಕಉಲತುಚಿ. 
ವಿ8 ಏತಿ ಜು ಹೂವಾ ಬಾ ಅಠಲಿಅ. ಅಶ್ರಾ 
ಬೌಬಿಲ್ಸ ಇಜಾೂರಹೆ ಲಿರುಸಗೆ ಇಬುಲಿಜುವಿ ಇದಲ ಲರ ಆಸ್ತಾ 

ಲುವಿ ಇಂ ಅಜ್ಛಾಳಯಿ ಕುಲಿ ಅಯುಲಾರಅಜಖಯದ ಬಿಸಿಲೆ 

ಜನರೆ ಅಬೆಲ್ಲಬವಿಬಜಸಂೆ ಅಡ ಬಿ ಬೆಸ 
ದೊನ್ನಿಣಿಔ ದಎನಿಆಂ ನಔಜಾಬೆಜು. ಅನಿಂ ಇಂರಿ ಖುಖ೫೫ಔ 

ಬಜ್ರೆವಜ್ ಅಿಐ ಔತುರಿ ಆ ಅ ಜಲ್ದಿ ಕಲಿಸು ಲ್ರಬ್ರಬ್ಬ ಬರಾ 
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ಅವಾಜುಜಿಬ ಉೂಖೂರಔ ಬರ ಶೌ ಜಂತಿ. ಆಲಿ ಅಂ ೭೯ ಎಲಿ 

ಬ್ಗ ಬಾ ಜದಿಬು ಕುರಿ ಔBಮಿಜರಜ್ಞಾ ಆಸ%ಅಲಖಜಡಿ ಉಟಿಂಬಾ 

ಔಎ. ಬರುಐ. ಆಲಕುಜೌ ಜರಿ 0ಈಲಾಖೊಬೆ 55೫ ಈಿಪ್ರಿಯಬ್ದದ್ದಿ ೮ ೫ 
ಅುರೆಬಿಚ್ ಅನಿ ಬೆಖ ಲರ 0 ಕುಯೊಬೊೋಲ ಔರುಂಯ! ಜಸ್ಟ 

ಅಘಾತ ರಆ ಅರರ ಲೆ ಐಬಿಕಾಕಐ ಅನ ಜಾಳು 

ಓಂ. ಎಳಅನದಿ ಎಮು ಧ್ ಯಿ ತಾಖುದಿಜ್ಞಾಯ. ಲೀಜುಜ] ೭ 

ಅಎಸೂಬೆ ಅ್ರಶೌಬಿವಿಅ ಎ೨ ಕರುಳ ದೊಲ ಅಲ ' ಶಾಶಿಲ್ವ ಸ 

| ಬಿಜೆ ಜರಿಳಲಣಲಿ ಆಅಜುಖ್ ಅರಿಜಾ ಲ್ಲ 52 ಲಜಿಲಾಬಲು 

ಔಂ-. ಅರಿ ಈಾಂರಾಂತ ದೌ ಬರು ಆರಾಗೆಲ 69 ಡಔಜಿಂರಿ ಸ 
ಜಲ: ಈರಿ ಬೇಲ ಆಆಕುಖಬರಿ ಇಅಟಬುರ ಬಲುಜ್ಞಾಜ. ೮೮೭೮ 

ಬ ಅ್ರರಿವಿವಿಖ ಎಲ್ಲ ಎರ ಿ ಬೆ ಅಕಾ ಆ ರಖಾ 

ದ. ಬ್ರಜಾದಿಯಆತಿರಿ ಅಜಿ ಉಬ್ಬು ಡಿ ಔೌಬೆಖು: ಅಲಲಿ ಶಾಲಾ 
esi ಜರಿ ಜಲು ದಾ ಅರಸ್ಥಾರಜನಿಣ ಬಜ ರೂಂಗೆ ಅಲ 

೯೮ ೮% ಈ ಲರ0ಕರೋದೆ ಇಬ ಮೀಲ ಬಿಇ ಜಲಾಲಿ ಇದು 

ದೆ. ಇರಶೆದಿಈರುಎ. ಲಿಜಲ% ಇಡೆಲ್ಲಬರರಹಸೊಬೆ (ನರಂ ಇಲಿಗೆ ಬಣ 

ಎ ಪೊಜೆ ಬರದ ಅರು ರೋಜ ಜಲ ರರು ಇಲ ೮೦ ರಿ 

ಅಜಿ ಊರಿ ಬಲಿಜಲಂಬೆವಿು ಲಾಲಾಲಯಿಲರಿ*ತ ಲಯ ಕಲಿಲ ಜರಿಶಿಎ. 

ಔಎ. ಆಯೆಲ್ಬಬರಿಕಾೊಲೆ ಲಔ ಖಣ ಆಯೆ ಬ್ಪರಿಲ ಬರಿಈಆ 
ಈ. ಎರಿ ಎಂಬೆ ಆರಿರುಖಬ ಅ ಖಡ ಲಿಲಿ ಲಿಐಕ್ವಿಖ3ಂಬೆಕ.  ಅಕಂ 

ಅದಕೆ Sa ot ಇಬುಲ್ದಆತೆ. ಜಿಬಿ] ಎರುಲಿಸರಿ೬ತ 

ಔಟಿಜಸ್ಧಿ ಜ್ಞಾಲ್ರಿ ಎಮ ಎಲ್ಲಿ ಯೊ ಅಯೆಬ್ರಜಬಿಳುಣೇಬಿ 

ಜಾಡು ಆಈ ಲಿಅಲಿಕುಇಕೊಬೊಂ ಆಂಕ್ರಿ ರಾ ಎರ್ ಏತಿ ಜುಧ್ಞಲಿ್ಳು 

ಫಂ. ಐ ೮ಳಉಗೊಬಂ ಅಬ್ಬರ ಲ್ವಲಿ ಹಕಕ? ಅಲಿ೨ಂ ಅರ್ 

ಆಯೆ ಅಲಿ ಖಟಕ ಇರಿದ ದಿಬಿಜೆಲಿ ಜಲಿಲ್ದಿ ಇಲ್ಲೀ 
ಸ 6ಖುರ ರ ನಿಖಾ ಇವಿ ಭುಂಯಜರಿ ಇಲಾಖಾಖಾ ಐಬಿ ಒಣ ಔಬೆ 

ಅಲಠಖಿ ಕರುಳ ಅಂಬಿಯಳಲಿಕುಖೊಬೆರಿ ಬ್ರಖಂಬು ಅಲ್ಲುಕ್ಲದ- 
ತೆಂ ಅರಲ ಇಯ ಯ ಕುಣೊಬೆ ಶುಳವಾಕುಖೊೊಬೋಣೆ ಔ-೨ಯಜಗೆ ಲ್ ಅಆ 

ಎರಿ ಬದಲು ಅಜಿಲ ಖಾಯಾಬೂರಡಿ ಜೈಲ್ವುಜುಅಲು ಕೂರ ಈ ಅಜಾಲತಿ 



೪, ಬುದ್ದಿ ಔಶ್ರಿಜೆ' ಜಿಲದಿ, ಶಾಕ ಔಲಾಭ ಘು; ಗ್ ೦ ಲು 
sr ಜಾರದ ಜವೆ ಔಲ್ದಿಜಲಿ-ಜಾೂರಂ ಈದ್ವಿಳ್ೆ ; ಹ ಫ 

ಎ ಧಿ 53 ಜರ ತರಿ ಅಲಾಬಧೂಅಖತಿ, ದೀನ ಜ.5ಂಯಲಾ ರಾ 

ಈಖ. ಅಯಿ ಅಸ್ಸ iy ಜಲುಶಾರಾಧಿಕುವ ದಿೀಲಾದಲ್ಯ : | 
ಎವಾ ನ ಜರೆ ಅಆ ನಿಲಯ ಎಭಿಬಿತಿಲಾ ಅರು ಉಮ, ಪಾಲಯ ಜಾಂ 

ಆಲಿ ಲಿಬತಿಲಾ ಇರಾ ಜಾ ಖಲ. ಛ್ಯಲನಿ ಇದ; 'ಯಅಸಜದೆ « 
ಪ್ರ ಕಾಜಿ ವಿಮ.  ಇಜೆಜ್ರಿಜವಿಕುತಬೆ ಎಲ [ _ ಧಿ 
ಬ ಅರುಭಅಲು ಬ್ಲ ಉನಿ ಕ್ವಿ ಹ್ ಅರಿ: ಲಾಭವು [oa ಜ್ವರ 

ಈಖ ಬರಾಜಗಲ್ಲ ಬ್ಹಲಿ ಅಲ್ಬಅ್ ಯ ರಟ ಕಶೆ ನೆ ಆಲಿ 

ಈಲಿ. ೮೪೮೫೬ ವಹನ 4 ಅಕುಲ್ ಖಾುಯಿಲಿ. ಉಠ್ಕೂಯಕೆ ಜಾಲಿ ರ್ಯ ೪ 

| ಅಬುಜನ ೧ರ 8೫ ಬು ಬು ಖಾಲ ನು ಅಜಾರು J 

ರ್ } 
ಈ | [ 2 ಹೆ 

ಕ is 

ಹ ಬಿರ: © ದ್ವಜ ಬಿಡು ನೌ: ಈ | ಕ
ುಲ ಲಾದ ಸ) ಧೆ 

ಗದ ಸಿ ಜ್ ಕ್ತ ರ್ - 
ಪೆ ಹ್ಯೊ 

veo Se ಲು ಉದ ಇದ್ಲು ತ ಬೆ ಸಯಲ ಯ್ದ 
ತಾ. ಾ ಲ ಗಸ 

ಶೊ. 

6 ಜೌ ಮು ಸ್ನ ನ್ಯ } ¥ ಣ್ಯ ಹಾಲ ಜಟಬೆ
ಬರ ಥು ಲಣ್ಯರು

ದ್ದುಲ 

ಹ! ಜ್ ಮ j 4 
ಸ ಗ 

R 

೮) 

RIT ಕಡ ಐ 

¢ § i, ೫ - 

ಶಿ ಗಾ ಓಟ ಗ್ಯ ಫ್ ್್ ್್0್ಲ್ ೫ >» ಔೂ.'್ಞಅ ಇಅಿಬ್ರಎಪ ಎಡ ಸಾರ ನಹಭ ಸಲಿ ಎಲ್ಲು] ಟು A ಫ್ » 4 

ಡ್ರಾ “ಅಂಬಾ. ಇ ಲಾಜ 8 TS ೫... 1. ಚದರ ಅಸ 

ಜಾ 3 

ನನಿಮಾಜಿಲಿ: ಕುಪ್ರಿದನಿ ಪ್ರಕ ಖ್ಯ 2ಬೆಬ್ಬ್ಯ ಒಡ Ra A 

ಆರಂ ತಿ ಆಂಗ ಉಡಿ ಭೌತ 0 | 
ು ಸ ಜಾ Co ತ್ಕಾ ಕೆ - ಇ 6 

ಹರಿ ಆತಂತ ಘಿೌವಾಲಿನಿ ಆಲಿಕೆ. cd ಆ 

ಅಬ ಬಗಜತಿ ಜರ ಸ್ತು ಐಲ ಲು ಅಭಳನ. ೪ ಬಾಜು ರಿಜ್ 

A. ನಿವ ೮ ಜಾಂ ನಾಲ ಜ೦ ೦೫ ಬ್ಯಾಯಲ್ರಾಂದ್ಲಾಯ ಲಾತ Cl 

ಯುರ ಪ್ರಾ ಈನ್ಪಿ ಸಲ ಡಿಸ ತಸಯಾ ಬರು ತು ಗ! ಸಲು ಲು 

a ರ್ ತಕ “ಜೆ ಲೊಕುಔಿಟಸಿ, ಯಾಜ ಲಷ, 

MERC ಈ ಕುರ ಬಿ ಪಾತ ಬಿರಿ legis 

ಅಜಿ ನತ ಜತೆ ಕಾಚಾ ಜ್ಞಾ "ಪೆ ಅಂಜದೆ ಗೆ | ಜತ. 

ಹ ಪ್ರ ಸಲ ಜಾ `ಗಾಡ್? ಬಾದೆ 8೫7೮ೌ*ಉಆ೦ 9 ಹಬಾ ಇ. 

ಅ Wacko ಸ ಜಗ್ ರಿ ಆವಿ ಅದ್ರಶಿಂಗೋಜ್ ಜಯ್ಸಲ ಎಸಿ | 

“ಐ್ರ. ೮೨/ಎ ೬521] ತೆರಿ ಮಂತರ 22 3 ಆತಲ5 ಬದ್ಲಿ 

ಇ 
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ಅಲುಜುಲಿಸಾಬ್ಬು ಕ್ರುಕ್ ಕ್ರಜ ಇಲಾಶ್ಮಾ ಈ ಓರ್ಟಿ ಖಲ bt ಆಘಾತ ಜ್ದಲ PAREN G Ct et 

CURE ಅಜ್ಜರ ತಲಿ ಕಾಲ ಆಜಿ: | 

ಆಣ. ೧ಈಲಆಸಾಲಬನಯೆ ಧು ಅಲ Ee ಔಔ ಇಜಾಳಿ 
. ಲಿ- ಆರಾರುರರಿ ಈಯಿಲ್ಲಯಿ್ ಅರ್ಜ್ ಅಬೆಲ್ಗಜವಿಕಾಖಸಬೆ ಜಲ ಅನ 

ಅರ ೊ್ಲ್ಲಿ ಬೋ ಜು ದಿ ಡ್ Ser ಬನಿ 

9: ಅಲಿಜಲಿಬಔ ಅಲ್ಲಲ ಲನ ಬೆಲಾ. ೮೮0 ಕಲ ಲಔ ಭ್ರಲ' 2೫೫ 

೪: ಅಲಾಲ ಬ ಅಲಂ ಅಲ್ಪಿತಉದ್ರಿಆ ಜಾರಿ ಬಲ್ರುತ್ವೆಡ: ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ 
ಜನಿಕುಣೊಬೆ'ಅಿಳಲಿ ಜಖ'ಈಲ್ಫ*ಖಸ೦ ದಿಕ್ಶರ ತೂ ಬಜ್ ಅಬಾ ಕಿಲ 
ಬಮಿ ರುಖ? ಅರ ಸ ಇಂ ಈದ ಬಹ ಲಬ 

. ಈವಾರ ಖಯಲಿಜರರಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಲ ಇಲ್ದೇ ಆತೆ: ಅವನಲ 

ಜಶಸ್ತುಲ್ಲ ಧ್ವರ್ಲಅಬ “ಯವರ ಕ್ಲ ಕೌಕೆಲ ಇಲಯ ಗೆ ಔರೇಜಲಬೆ 
೮೫. ಅದುರಿ ಶುಳರುಶು ಹಿಯತ್ತಾರಿ,. ಜ್ವಲಬರು ಉರಲಕುಬಲವಿ ಕೊಟ ಜಲ್ಲಲ್ಞಲ: 

ಇಬಿಆೆ3ಗ ರಜ ಅಜಲಳಿಲಾ ಇರಾಜಾಉಯಿಲ್ಲ ಕದಿ (ಕಾ ಇಲಾಖ ಲಲ . 

ಆಂ. ೨53೦೦೬ತೊಯಲ್ಬ ಜನಿವಿದೆ ೨ರ: ಅಂತಲೆ ವಾಜಿ ಬ್ರ 

ಅಬಿಬಳ' ಅಬಿಬಬಿಂದಿ: ಲ್ಲಆ ಉಡ ಅಜ ಇಖಾಜಿ' ಇಲಿ ಅಜುದ: ಅಬೂ 

“ಅತಾ. ಅಚರಿ ಣಲುಖರಯುಕ್ತುಜಿದೆ ವಿಜಲಅಬರ: ೮೮೦0೪ ಚ 

| ಅನ 3ವಿತ ಅಡೆ ಬಲಂದಔಲಿರ ಜದ ಲಲಾಲ್ಲಿಬಿಂಐಆಸ ್ರೂಬಿಬ 

ಅರಸರ ಭ್ರಲಖೂಜೆ ಈ ಅಲೆ ಠರಿಂಬಜ ಅ್ರೂಬಿಬಔಂಲಿಜರ೦ಿ 

“ಶಾಖ ಎರಿ 8 ಅಲ್ಯಜಸ ಇಅಸಲ್ಫ ಗೆ ಆ ಈಖಾಜ್ಛಯಿ:: 

[TO ಅವಿಬ್ವಬವಿಳುಃಿ ಅಬಿ BSL UES ತಿನ ಜ$ಬೌ ಜಾ 

೨. ಮಬ್ಬಜುಬ್ವಲ ಈ ಐಬೀರಬಾ ದ ಅಶ್ಪಾಅಅಯ ಬೆಐಕೆಕ್ಷಿಔ ಜಳ 

ಲ. ಆ ಫಾ ಜಲದಿ ರನಿಲಾಜಿಬು. ಅಲಿಲ ಬಳರು 

ಅರಣ ಅಯಿ ಇವಿುಕುಬಂಯಪದೆ ಬೆೆಬುಲ್ಯಿಬಆಕುತಲ'ಣ್ ಅಔ ಬೆಡ 

ಪಯಿಲ್ಯ ಬತಕುೂರ ಜೆ ಆಯಾರಈಯು ಎರು ಕಜ್ಞುಲರುಲಿಬುಪ್ರಾಆಡೆ 

೮೧೨೨. ಅಲೆ ಲಿಜೊದಾಜಾಬಾ ಬಿಯಿಲ್ಲ ಬೆಐಶಿ:ಔ ಬಮಿಕ್ನುಎ. ಇರು5 ಲಿಲಾ 

ಆಲಿ. ಕಳು ಅರಾರನ್ನು ಡಿ ಬಿಂರಿಒಡಿ ಐನ್ಲಿಖಂಲಜ ಅಶಿ ಲೂಲೆಜ, ಅರಿ 

ಐ ಔತ ಔರುತ3ಶುಳಿ ಲ್ರ555ಾ ಇಂತಿ ನಲಿಜಲಂಬೆ ಆರಿ 
ಆ 



50 ತಾರುನ್ಟಿ. ಅಲಿ ಆರತಿ. 

ಈಖ ಎಲ್ಬಲಿಐದಾಜುತೇಲೊತೆ ಲೃಶ್ರವ್ಪಿ ಪ್ರೊಯಿಕ್ಠಾಬಿ ಕ ತೊಬೆಂಡಿ ಡಿಡಿ. 
ಅವೆಬ್ಬಜವಿಕುಖಸೊಬೆ 6 ಸರ ಅ ಈಜು ಬಿಕಿರಅಾಂಬೆಜ್ ಅಯ 
ಈದ ಆಜಿ ದಔಂಲುಖ ಅಶು ಜೂಲಿ ಅಜಲು ಜವಿಜಿ 

"ಅಂಜ ಈಲಿಕಾ ಈದ ಈಯಿಲಾಈಾಕುಉಬ ಲಔ ಅಗ್ರಜ ಅುರಾಲದಿರೆ 
ಅಜಿಜ ೨9090 ಶಾದಿ ಲ್ರಜಾಬಿ ಅಖಾಜುರ ೫: ಲ್ಿ. ಎಜಿ ಈರಿ 

ಈ ಬಿಳಿ ಇಲೆ ಆದಿರುಜಾಳಿ ಕೂರಿ ೨9 ಆಲಿರೂಂಕೌ ಕಯ 
ಬುಲಿ ದಿವಲ್ಲವಿ ಆರಂ ಲುರೂದಕೆೆ ಜೆ ಬಉುಔ ಇವ ಜಾಲರಿ 

ಕಾಜ. ಆಡ ಬಲಿಬೆರುಲಸಾವಿಡಿ ಐಲ್ಲರ್ಲ ಅರಿ ಇಂತ ಅಲಾ ತಿ ' 
ನ ಉಈಖಿವಿರಿಹ್ ಐಲ ಲೆಜು ಜವಿನೊಬಭಿಔಜ ಉಲ: ರಂದ 

ಅಜಾ ಕತಿ ಖಡಿ ದಿಲ್ಲಿ € ಅನಿಢಜಾಬಸದಾ ಕ್ಷಿ ಲೆಜು ಜಲಿಯೊಯಔ 

ದಜ ಆ ಅಲ್ಲಿಶ್ಲು ಆಡಿದೆ ಲಿಜಿಲ*ಬೆಕಾ: ಅಬು ಶಿಲುಬೆ 
ಅದೆಬಬಖ್ರಬಕುಬೆಣತಿ ವಿದಿವಿಜ್ಜುರಿಜಿ ಅಖಾಬೆಯಜ]ಲ ಶುಲ ಅಃ 

02 ಔಪ ಉಜ್ಯಾ ಜಲಜ ದು. 

ಲಿರ್ನುಅತೆಅರ೦ತೆ ಅಡಿಬಿಟವಿಕುಖಬೆ ಜಿ ಕಾಕು ಂಬೆ ರ 

ಅಮಿರ ಜಣ ಅಲಂ ಯುಬ್ಬಶಾ ಣಿ ಅ್ರಮೀಖಸಿಜೊಬೂರ ಇ ಖಾಯಿಬಲ್ದಿಲ್ಬಾ 

ಐ *ಸೊಬಾರ ಜಾ ಕಉುಮಿಖಯಲಾಯಸ ಬಲ ಜಾ ಅಮೀಂಜಿರಲ್ಲಿ ಎದಿದ್ದಿಲಾಲಿ 

ಅರತ ಆಡಿಜಾ ರೂಕ್ ದ್ವಿಜಾ ಬಿಜು ಉುರ್ರಿಐಎಣ್ದರ್ನು ಇರಲಿ 

ಅಅಕಂಆೊಲೂತ್ 5ಬಿ ತಂಜಾರ್ಮಾರ 5 ಆರಿ ಅರೀಣಿ ಅ 

ಶಾಜಜಾ. ಅಜಂ ಲಿರುಕೊರುಅ ಆಆಲಕುಜಂಬ ಇದಿಶುವಿ ಬು್ಮಮಿ 

ಈಂಾಶು ಬಿವವಳುಖೊಜಧಿ ಜಲಿಮಿಷ್ಠಿ ಬರಲಿ ಜರಿ ಬರಿಈಿ ಈ 

ಲೊಲೆ ಫಾಲಿ *ಬೊಬುಂರ ೫3 ಓರೂರಿರಿ ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಧಐಬಿಜುಣೊಬೆಲಿ ' 

ಇಲಾ ಲೀಸಾ ಬೆಎ.  ಅನಿ೦ಿ 6೪೦ ಗೊಬೆ ಜಾಲೆ ಅಶಾಕಿಕುರಿ 

ಬುಶುಇಣೆ ಎನು ಈಉಬೂರಜ ಕುಲಿ ಎಲಿ ಅಜ! ಅರಿ ಬುಬಿಜಬ ಲೀಣಿ 

ಅಶಾರಖಿ ಅಖಖೌಟುಷ್ದಿ ಅಪಿ ಅಶ್ವ ೮೦೧ ಬಲ್ತ ಅಬ 
ಅಲ್ಲರಿಖಘರಿರೀಸ ೨ಬ ಇನ್ ಬರಲ್ ಅಲುಡಿರೂಲಲಾಔ ಆಡಿ ಬಿಕ್ಕಿಲ 

- ಅಜಜ... ಲಿಖುಡಾಲಬವಿಖಸಂಬ ಶು ಆಲಿರಾಂಗೊಬೊಇ ಬಿಲಾಖಆಸೆ 

ಐ 5್ರರಶಾಬೆಜ್ ಉತರಡಾಲಿಇಗೆ ಅಜಲ್ತಾಲಿ ಲಿಂಗಿ ಬುಅರಿ ೨೨ | 

ಅುಎಶು ಬವಿಸೆನಿ | ತಜಿ ಕುಶ ಶೂಯೆ ಬರದವ ಉಶಾ 



Bow. 

ದರಿ. 

ಲ 

ew, 

ಅಾಖಲಿ. ಅಲಿ ಅರೊನಿತ್ಮಯ'. 51 a 

ಈ ಜಲ್ದಿ ಆಮಿ. ಈಜಲೌಬುದ್ದ ಅಂಅಜ್ ಕುಂಡ ಜೆರಿ ರಜೆ 
೫೦ ಅಜಾ ಬಿಇ ೬ : ಸೌಜಾರಂ ಕಾಸೆ 099 ಜಕೆ 
ಲಾಯ ಈಖಬು ಶು ಬೆರಿರಾಛಿ ಸೇ ಬಉಬಂರೆ'ಲ ಆಲಂ 

ಲೆಜು ಜಾ ಉಾಸಾಜಸಿಯಿ ಬಾಲಿಖೆಖುಔ ಜಾ ಅಜ್ಜಿಗೆ 

ಬಿಜ ಅಯಿಜಾಯ ಎದ್ಯಜ್ ರಿಪ ಲುಡ್ಯ ಸಾ ಉಶಾ 

ಔಜುಲಿ ಬಲಿರ ಲ್ರೀಯಿಲ ಶಾಲಿ ಅಜಕುಲಿಚೆ ಅಪ್ತ ಅಯ್ ಯಶ ಲುಖಾ 
ಯಯ ಪ್ರತಿಯ ಯಲಿ ಖುಅಜ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಪ್ರಜ್ಞಾ ಲ್ಲ ಅಜ್ಜ ಾಬ್ರಳ್ರಾ 

ಅಲುಅ ಠಿ. ದಯಲಾಡಾರುಆಸೊಬೊಜೆ ಅಲಲ ಬ್ ಅತುಳ 
ಅಲೊಯ ಕ್ರಮಿರಜಕು ಬಳಿಯ ಲಿಲಾಳ ಜೆ ಅಜಂ ಲಈಲುಆಗೊದೆ 

“ರ್ ಅಖ್ಲುಠಯಆರಿ ಲಳ ರತ ಯೆ ಖುಶಿ ಶ್ಲಾರಬಲ ಅ ಇದ್ಷಿ 

೫ಅಬೆಣು.: ಬರಿಚ್ ಎಲಾಅರಿ 59 ಅಂತಿ ಠಲ್ಹಾಜಸಲ್ವಲಾಂಾಡ 

“ಬಿಬಿಎ ರೌಲ್ಇಖರಿ ಅಲಾಲ ಲ್ವಿಜಲಾಲ್ಟರೇ $ಅ92 ಔರಿ 

ಅಂಧ ಬತಿರೂರ ಜ್ ಪ್ರಿಶುಸ್ತಿ ರ ರಶ್ತಾಸಲಿ ಅಶಾ ವಾರ ಉಾಲಗ್ತಾ 

ಆಟಿ ವೆಜಿಲಅಟಲು. 

ಜನೊನಿತ*-  ಜಲನಿಬಜ್ ಜಂಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ಜವಿಕುಖೇಬೆ 

8೮ರ ಮಂಲಾಧಿ ಔ್ಜೂಡಿ, ಬಂದರಲ್ಲಿ ಅಯುಕ್ತ ಬುಲಿ 
ಅಕುಜು'ಲ್ ಅಾಬ್ರಖಾಲ್ಲಿ ಆಬದ್ದಿ'ಆಲಿರುಜಜರಿ ಅಲುವೆ, ದ್ವಿ 4 

ಖಾದಿ ಛನಸ5ೀ ೨೬೫ ವ್ಹಾ ಇಟ್ ಲಈಸಾಉಗಾಲೂಜೆದ್ಟ ವಜ್ಜಲ ಬ್ರಂಔ 

೪9೬7 ಕೈಲೆ ೮ "ಒಡು ಉಬೊಜೆ ಲಜಜ್ರಲ್ಲ. ಉಲುಜದಿ 

ಅಅಜ ಐರಿಆ 6ಎ. ಇರಿ kee ಜು ಬಳ ಬುಲಿ ಜಡೆ 

. ಅಜಾ 6629ಬಬೆಲ್ಟಿ ಬಿದೆಜಿಲ yo) ಕ i ೮೮೦ 

ದಜರಿಅಕುಅ ಲರ ಇಂತಸ ಈ (ಆಲ ಅಜಿ 069 ಜು 

ಆಶು ಈನಿರಜುಉಜಬ RTE ಜ್ವಾಲಾಜಿ ಲಿಜು 

ಖೆ ಅಘೊಬುಬಕು೦ ಲಿಲಿ ಅಔಬಬೆಕುಲ ಲದಜ'ಲ್ಲ ಅಂ€ಜಔಲಿಬಯ್ತು 

ಖ್ಲಾರಿ ರಾ ಜಜ್ ಬುರಔಜುದ ಅಬೆಜ್ಞಿಜಲಿಕು ಬರಿ ಬಿ. ಅಲ್ವ ಬರಿ) 

ಬರಲ್ಲ ಇಂರಿ ನಿರತರು “ ಆನಿಆಂಲಲ ಈದಿ ಅಲಿ 

*ರರಂಖ ಇರಲಿ ಆಳೀಶಿ ಈ ರ್ರಿಖಜ್ಜಸ್ರಯಿ ಜಲ *ಜಬಾರಣಿ 
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ರಿಶಿ 

ಅಲ. ಅ 

ಕ 

'`ಈಾಲನ್ವಿ. ಉಂ ಆರೇ5ಆಲ್ಬಹ. 

೪ಉಜಿಜ್ಲ್ಲಿ ಅತಿ ಅಲ್ವಾ ಖೆ ಐಂ" ಅಲಔಐದ ೯೮ ಅಂರೂಜಜಿ'ಜವ 
ಘೂದೆಐ. ಡಿಸ ಬೇಜಬು J ೮೬೦ ಜಜೆಬದೆಕ ಹಂ 
ಆತ್ ನಲಿಜ್ಜಯ- "ಅಲಲ ಅದೆಒಜವಿಳುಸೊಬೆ "ಜ್ಯ ತ 

'ರಾರಿಶೊಜುಲಿ _ಜಾಡೆದಿರಿರಿ ಉಂ ಅಖಾಲಿರಿಜಡಔಿ ಬಲಬನಣು: 

ಟೂ ಈದ್ವಿಆಕ ಅಅಆಗೊಹ ಉಬೆ ಈಜರಿ £೮ ಎಡಿಬ್ರಬರಿ ಕಿಸೆ ' 

ಬಕ್ಕುರ ಇಟಿ ೨ಜ್ಞು ಶಾರಿಿಮಿಶ್ಚಾಯಿ. ಡಸ್: SF ಒಚೆ 

ಅ ಲಔ ಅಜ್ಯುಅಿಸ ಇರ್ರಿ 9೨೮₹ ಬಜಾರ ೨ನೆ BE 

ಅಈ ರಿಜ್ ಎಔಿರಿವಟ೦ಜ ಬ್ ಅಲಜಜನ ಜಟೆ 
ಅರ್ರಿಜರಿ ಕುಜ್ಸಾ ಖಾಜಜುಾ. ಲರ ರಘಾಲಾಗಳದೇನೆ 'ದಿಲಜಂಂತೆ 

ಅಬೆರಖರಿ ಶಿಂದೆ : ಬ್ರರಿಶೀಯಿಜಸಿ 'ಲಿಆ೦ ೬ 'ಬ್ಫಣಡಿ ಕದಿಯಲು 

ಅಯ] ಹುಂಜದ ಸಾಲ.  ಶಂಕೆಕಿದ ಗಾಸ್ ಕುಲಂ ಕಾ 
ಬ 

ಆಸುರ ಇಲ್ಲ ಲೆಜಾಹಾರಖಿಜತೆ ' ಲಕ್ಸ್. ಬಿ್ಬಬೆರಿಕುಎಗೊಬಿ್ರಿ 

:ಈಿಔ-ಟೆ ಆಂಧ್ರಾ ರಾಲಿ ಅಲ್ಲಾ ಔಂಂಗದಿ ಅರಕು ಆಎಲ್ಲಿ 'ಲೂ.ಆಾಲಸೆಪ- 
ಬಿಂಕ ಾಲಾಜರಿ ಅ ಹಳಿ ಬಿಔಐಬೆ ಕಜ ಉದ ವಿ ಖಜ್ಜು ದ್ಧಿ 

ಅ ಅಜಾಕುಕುಲಾಕುದ ಲು ನ ಜಿ “ಐತಿ ಅತಿಜ್ ಅಂಜಿ ಲ್ಸ 
ಜಿ 

jj 
ಲಿಕಾಲತೆ ಲೆ ಜ್ ಈ ೦: ಸಂತೆ ಕಳೆ 'ಅಶ್ಪಾಾಬ್ರರ್ರಾರ್ಕ : ಇಎನ್ 

ಇಂತಿ ಗ್ರೀಣೆ ರಲ ಜಾಯೆ ಈ 53೨ ಬಾಡಿ, ಡರ 

ಲಿಲಿ ಕಾಹಣೋಷೆ ಅಯಿರು ರೆ po ಜಾಯ ಉತ್ ಖುನಿ ಬುಮಿ 

ಜಿ ಒಲಿ ಓರ! ದಿಿಜಾಂಶರತ್ವಾಖಿ - 
ಅಜುಲ್ಖಾಮಿ ಜವಿಔಟ ಖಂ ಅಬ್ಬ ಕಲು ಅಕಾರ ಸೆ 

ದ್ರ ುಕುೋಜಬೆ ಜರು ಲಿಪಿ ಅನಿಲದ ದಿಂದ ಪ 

ಸುದ್ದ, 'ಜಬಿತಲರಿಕುಜಸೆಬ ಈಖ ಬಿಶ್ರುಯಾಲ ಸ್ರಾವ ಹರಾ ಬರೆ 

"ಲಿ೦೫ ಜಾರಿ ಅಜ್ಖೆಬುದ್ದ ಇರುಾಾಲುಅ ಬಬೆಳರ ಎಲುಜವಿ ಕಜ 

ಅಬ ಸ್ತ) ನಾಸಾಖಗೆದ : ಅಕಶುತಿ ಸೂಲ ಅರ ಔಂಜಾಲಾದುಕ್ದಿ 

ಶಾಲೆ ಬಿರ ಆಲೂಖಹ ಲ್ರೂರಾಶಾಶಾವಿ.. :9ಎಲರಾಆಕೊಬೊಣಿ 
ಔದಾಖ ಬಂ ಔ೪ ಂಈಔಾಂಢಿ 'ಲೀಳುಖ ಈಜಿ ಬ್ರರಿ 
ಜುಲ ಜರಿ ಪದ್ರಿ ಅ ಅಆ ಸಕುಲಪಲ್ಲಿಕುದೆ ಈ. 'ಇದೆಬ್ಬಬಲಿಕುಆದ he 26 

ಸಾಲ ಇಲ್ಲಿನ ಅಜುಲ್ರಿ ಕ್ಯಜಬವೆ ನಲ್ಲ ಅಶಾಬಬುರೆ'ಲ್ಲಿ ಆಲಾಂಯಲು ಆ೪ 

Kn ce a ncaa: 



ದಂ. 

೯೦. 

ತಾಲನ್ವಿ. ಅಧ್ಯ ಅರೇಲಿತೆದ್ದಿಯ. ಶತಿ: 

ಅಲಾಲ ಐಳಿಂ ಉುಲೌಿಅ ಜಲ್ 0ರಿ9ಲ ಅಬಾಜಳಿಖಾ ಜಲೆ ಇರು 
ಅನಿ ೮ಬ ಅಲ್ವ ಅಔ ಅ ಬಲಿಳಅಜಲಿ ಅಲಾಖರಿಬದಿ ಬಿಕ್ಕಿಲ. 
6ಬ: ಅಯೆಬ್ಬಿಬಿವಿಕುಖಬೆ ಲಖಈಿಖು೦ ಯ ಖರಾಬು 
೮೮೮ ಎಳುಣಜುಅ ಅನಲಾಗ್ ಅಜಂ ಠಂ ಜ೮೨೮೪5ಲ್ಮಿ 
ಲೆ ಆಬಾಲ ಬಲಿ ಎಜಜ ರವಿ. ಅಬ ಬಬ ಇಂಗೆ ೮ 
ರಲಿ ಕುಣ ಅಯೆಜ್ಜನೆರಿಕುಖಸಬೆ ಜಾರು ಅಆ 65 ಲರ ಅಶುಬಔಿಿ 
ಜೆ pS ಖರ ಅಲುಶ್ಲಾಜಚಿ ೮ ಮು ಜಡಿ ರಲೀಿಲಕ್ರುಲ. ವಿ 

ಬ್ರಜಲಿಕುಜಿಬಿ ತಗರ ಲಿಜ್ದಿರಘಾಜ'ಜ ಅಲುಲಆೂಜ ರಲು ಹಿ ಐ 

ಖೌಯಯಿ ಜತಿ ಜೊರುದಿಜಲ್ದಿ. ಬೀಡಿನ ಅರಾಲಜರಿ. ಆಅ ಏಂ 

ನಲಿಜ್ ಅತಿ ಬಮಿರಿ ಅಶುಜರಿ ಕಟಾ ಢಿ 95೮೮ ಟಂ 
೪953 ಆಉು ಇ ಶುಲಶಬರಿ ಅಲಿಡಿ ಹಿಜರಿ ಲೆಜು ಅಜಗರ ಐಡಿ 
೬ ಇರುಜರಿ ಅಜುರ್ಯಾಹೌ ರಿಜಾಜಾಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಖೂ. ಲಿರು 

ಬ್ಲರಿದಿರಿತೆ ಮುಖ್ಯಾ ಲಾತ ಆಲಿ ಓಲಲುಬ ಜರೆ ಅಲ್ಲ $ಬ 839 ಉಳಿ 

“ಲಾಖ್ ಈ ಜಾಲಾಖಔ ₹ಶಿಲಬೆಜು. 

ಔಜಬ ಬಿರುದ ಅದೆಜ್ಜಬವಿಳೀಸೊಬೆ ಉದಿರಾಬಜಿ ಬಿಟಿವಿ ಖರೆ 
4 ಜಾಂ ಕೌಲ ಕಾಸತೆೊಟದಿ ಅಲ್ಪ*3೦ಿ ಲಕ್ಮರ ತೂಬೆಜ್ ಅಲ್ಟಾಚಾಬ್ರಶ್ರ 

ಅಲಾತ ಈಖ “ಆ ಇಯ ಜಜಕುವರಿ ಆರಿ ಇಲ್ಲಿಜಾ ಆಟದಿ. ಅಣ್ಣ 
ಅಲ್ಪ ಇನಜಾರ ಇದ ದಣಿ 'ಲಾರುಶಜ್ಗ ಅರಾಶುಅ ಶ್ಲಾಅಲಿಶೌ £೮ ಖಾಲಿ 
Pi ಲಿಕ್ಕಿಲಅಬೆಬು ಅಲಲ ದ್ರಿ] ಜರುಬಡೆಕ ಅಬು 
3ರುಬಿರಿ ಜಸ ಇರಿಕ್ತಾಪ - 

ಬ: ಹಾಲ್ ಔಬಾಜಧಲ ಲ ಆಾಕುಖೊಬ ಜರ್ ಸುದ 
ಅರಿದ ಅಬ್ಬರ ಲರ ದಜುರೆ*ಬಿಜ೦ ಆದ್ವಿ 
*“ಲುಲಾಯ್ ನ ಕಾಜ ಖಾಜ ಅಶ್ವದ 6 ಉಂದಿಜು ಎಬೆಜಒದಿ 
ಲಮಿಲಿಜ್ಟರ 4 ಇಲಳಾಬಬುದಿ ಬಂ ಅಲ್ಲ ಅಕುಐಲ. ಅ್ರರಿಳ 
ತತ ಸಲ ರಿ ಅಜುಣಿಶುಿ ಜಾಮಿ ಉರ ಆಡೇಲಿಟಿ ಅಡೆಬ್ಬಚವಿ 
ಜಬ ಅಹಿ ಬುಜ ಇಲ ಜ್ಯಾ 2 ರೂಾಶಾಲ- ಕಲ್ಕಿ ಜನನಿ 
ಅತೆ ರರ್ಿರಟಲ ಬ್ರಾಉ9 ಅರು ಅದ್ವಿತಒ ಜನ್ನಿ! ರಂತೆ 
ರಾಖ' ಶಿ ಬ್ವಶ್ರಬೀಸಲಖಸೆ್ಲ ಅಖಾಡ ವ ಆಆ 'ಅಲಉ 
ಅಡ ರEಲಿಲಂಬಲು. ಔಶರೇಲಅ ಕೈ ಶಾಸಕ ಅಲಾದ ಲ 



54 ಈತಶುಲ್ಲಿ. ಅಂ ಆರೊಲಿತಲ್ಬಿಂ. 

ಉಜಗೊದರ ಹಂ ಇಯಬ್ರಲಿಕಾೊಬೆ `ಲಾಚಿಜಾಢ ಸಿರೆ ಅನ ಔಕ್ರಿಲುಕು 

ಚ್ಯಾ. ಅರುಜುರಿ ಎವಿಜಿ ಇನ್ಫಿ ಜದ ಜುಲ ಇಲಲದ ರಿಅ' ಔBಖೌಬ 

ಅಜ ಬಕ್ಷಿ ಕುರಿ ಕತಿ ಎಜೆ ಐಜು ಅದ್ರು ಲಿ ಶಾಲಲ್ಗು ಅಜಜ 

ಈ ಉಂಡ್ ಔರು ಟಿ ಪ್ರಯ 'ಲಿರ್ರಿಲು ಜರಲ್ಲ ಜಂ: ಅಜ ಔಚ್ 

ಬಜ ರ್ಜರುಯಿ ರು ರೂಂಉಜಾ ಅಲಾ ದ್ಧ Fad ಇ } 

ಅಕ್ಕಿಲಿಔ. ಈರಿ ವಿಜ್ಞಲಾಜಿ ಬು: | 

“ಬರಲಿದೆ. ಅಿಟೌಂಲಕೌ ಔಯ ಅದೆಬ್ರಜನಿಕುಣಿಬೆ ಬುಲೆ 

ಅಂ ಜರಿಖೆ ರಲ ಸಾಯದಿಲ್ಲಿ Ek ೧೦.1 ಬರೀರಜ'&ಡಿ 

ಅ. ರಮಿರಿಕ್ಟುಯಿ” ಲಿ “ಎಂ ಭದ ವಜಾಜಸೊಬೆ ನಿರ ಔಜ್ಟ: ಬರಠಿಕಟ 

ಈ. 0೦ ಜ್ಹಾಲದಿ ಹಿದಿ ಅರಿಯದ ಓದಲು ಅಜರ ಈರ್: ಲೃ 

ಷೆ ಎಜು ಅಲ ನ ಫಲ ಆಣೆ.ಎ ಲಾಡಿ ಜಾರಿ ರರ ಬಿ ಅರೆ ಜ್ 

ಛ್ಪ. 0 ಸಾಲಾಶ್ಟಾಜು ಔರ ೨ಬ ಇಯ ಬ್ಲಾದೆ ಎಖಬಿಅಾಾಳ್ತುಜಿ. “ಅದ್ಯ 
ಐ. ಎರಿ ಐಢಾಯ ಬಿಎ CET ಲನಲ್ಲಇಅಂಬ್ಲಿ 
ಇಲಾಲಾಈಂ ಜವನ ರ.ಆೂಯದ್ತೆ: ಅಜ! ಸುಜ ರಲ - 

, ಹುತಂ ಜಾಳಿ ಇಂ೫8 26೧ ೧೦ರಂದಿದ್ದರಿ ಬಂಜೆ ಔ6 ಖಿ 
ಇಆಂಾಲುಅ ದಿದ ಕಾಲಿಯ... ಜರು ಜಾರಿ ಕತ 
ವಿ ಠಿ ುಲ್ರಖಿಅಸೆೋಂಾಅನಗೆ ಖಾಬ್ದ್ರಿಣೆ ಜು ಜರಾ ಬಾಲಕಿ 

ಲಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನ ಎಂ) ಇ.ಅರ್ಮೂೆ ಆಲ್: ಲಿರು ಬಣ್ಣರೂಯಕಿ 
q: ಉಂಡ್ರ್ರಾರಬು ಅಣ (ಜಾಭ್ಸಲ ಹ ಈ6ಜುರಿ ಎಕುಬಶಾ. ಇದು. 

ಬಾಣಂ ಕರುಂ ಸುಜನ ಜ್ರ ಅಂಬಾರುಡ ಖಾ ದುದಿರಿಖೋದೆಬ ತಟ 

ಬೆಜಾಲಾರಾಂಖಖನೆ ಜಲಾ ಲಾಜ್ ಉ8ಬ್ಚು ಬರ ತೌಅಬುಲಿಅಳುವಾ 

ದಿಲಿ ಅ ಆಕ್ಟ" ಫಿಜುರಿ ನಿಜವ. ಅೀಂಕುದೆಜಿ ಶಾಂತಿ 

ಜರು 6೮. ಆಖ ಇರೆ ಅರಿ ಇದಿ ಅಬರೆ ೫9'"೮ಿಮಿ.ದೆ6 ರಾ ಅಬು 
ಆನೆ ಇಲಿರು ೮೮೦ ೪೪ ಅಲ ಬಹರಿ ಬಡ್ಡಿ ಜಾಲಿ ರ ಜಅಾಭಿ 

ಅಜಲು ೮. ಈ೦ ೯ಬು ರಲಿ ಇರುರಿಆ ಬ್ರಾ ೪೮ ಆಶರಿ ಆಿಜಾ 

ಅ. ದಲಿ ೮ಅ ೮:೦ ಎರುಲಶು. “ಮುಂ pS ೮೦% ಐಬಿ ಇಲಾಕೆ 
ಐ. ೪ ಜಿಟುಃಕ್ರಜ್ಞನಿ) BESET TNC) 6೮3 ಇಲಿಕು ಅರಿ ಕಲ ತೆರಾ 

ರಬಸ ತಟಆಣ್ಲು: ಧಿ ಈಜು ಅಬ್ ಟಜ್ ಜ್ಞಲಬಿ ರವಿ 

ಕ 



೮೬೯ 

ಅಾಶುದ್ವಿ. "ಅಲ ಜರೂಲಿತಲ್ದಂಯ : ರಿಶಿ 

ಅದಿರಿ' ್ರರಿಳ೦ಂಕಅಜುರಿ 'ಜಿಳುಆಕು: ತಿ ಆಲಂ ಲಿಜಾಲೃಲಿ 

2 ಅಕುಣು ಇಜಾಲಿಜ್ಶಾ೦ಿ: ಲೂ ರಿ ಇಬಿಬ ೨೮ ಅಜ್ಶೌಜುಲ್ಯ ಫಖಾಬರಿ 
ಇಇ ಔತ ಜವಿಬೌಬಜಕ್ಕೆ ಿಲ್ರಿಜಅ ಅ ನನಾ ಜರಿಖೊಬೌ 

ಅಬಲಾ ಈದ ಕಮಿಘವಮಾಚಿತ ಬೊ ದ್ವಜ್ವಾಲಾ ಖೌರುರಳ ಲಜ್ 
ಜಾಲ್ಬಾಲಿಶಿ. ಜತಿಲ್ಡಿೌಬ ಬಲ್ಲಿ ಅ್ಚುಅಸಲ್ಪರ್ರೂಲಧ ಅಔಿಕ್ಲಿ ಅಜ್ 

೪ ಲೆಜ ಅರವಕ ದಿಶೌಐ ಉೆಂ. ಅರಿ ಸಜೆ ಡಿಲ್ಲಿ 
ಅಜ್ಯಾಅ*ಐಬಿ " ಎ ಸರಳಾ ಬಿಜಯ್: ಈ. ಇಆಹ್ಲ್ಬ ೨ ಗಿ ಅಸಿ 

ಲಾಜಾ» ನ ರಲಿ ಇಲೂರಾ9 ಲಿಖ್ಭಾಜ ಔಯ ಕಲರ ಅಶಿಶಾುಲಿಆ 
ಜರ ಉಲ್ಲ ಐಲಿಜಿಲುತಿ ಆಲಂಬುಯಂಶಾಹನಲಾ "ಡ್ನ ಇರಾ 
ಅಜಾಲ ಐಲ ಸ ೌಖಾ ಉಟದಿಖ್. ಅಶು ಅತ ಈಜಿ. ಅಡ 

ಅಖಾರ ನಿಷ್ಟ ಖಂ ಏಣ ಅಜ್ಞೂಬಂರಕಿ: ಬಲಿ *ರಿಐ. 

3 i: ದಿವಿಜರ ಅಿಖುಬ್ಭಂಡೆ' ಪನುರಿಣಲ ಯವ 

ಈ ಜರಾ ನಬ ಅಯತರಾರೋಖೆ' ಚಿತಾರ 

ಪಂ ಬಾಲ ರ ಅ ರುೂಂಜಾರರು ಲಿತಂಬರಿ ಆಜರುದಿ ಇಜು 

ee ಈ BDO ಇಂ ಅಯ ಉಂ ಮುಡಾ ಅಿಪಾಣುಲಿ ಔ೦ 6% 
ಅಲ ಓಲ ಕಾರ ನಲಲ ಕುಂಜ ಜು ಬಿರು ಜಬುಧ ೮೮೦ ಶು 
ಅವಿ ಜಯನ್ ನವಿ. ಇಔ ಇಲಾ ಬಾ ಅ ೨೮89 ಜು 

ಜಾ ಈಲ್ಮಿಇಲ್ಲಿ ಅಜ್ ಅರು ಶ್ಲಾೌಲ್ದಿಳುಬಾಬೆ ತ್ರರೂಖ ಓಂ 
ಲಿ.ಲಿರಿಶಾ ಬಲರ ಜರ ಈ ಔಲ3ಬ ರಾರು ಬಿರು ಛಲ: ಯಬ ಸೀಳಕಾಧಿಸತೆ ಇದ್ದಿ 
ಅಕ್ಷಿಅಾಬ್ದ ಬಲಿಲು ಅಾಜ್ಲಾಲಿ. ಲಿಲಿ೦ಿ ಇರಾಇಲುಅ ೪ ಬ್ರಿ ಅಲ ಬೆ ಆಜಾಂ 

ಜಬೆಶಾಠ ಅಲಲಿದೆ ಖಣಿ ಎನೆಅ ಜೂಲಿ Fe ಇಲ 
ದೆಶ ಎರುಾಲುಅ ಜಶಾಸರ್ರಿಜಲರಿಯ ಯಜು ಆಲ್ಲಿ ಲ್ಲ ಜಯಲ ೬1] 

ಜಾಜಾಯೂಅ್ವಾ ಶ೦ ಇದಿರು. ಮ] ಅಶುಲಖರಿ ಆಅ ಈಂಠ ಅಜು 

5 ಭಲ ಐ ಇಲಿ ಬೆದೆ ಬಲಿಹೊಐಕಿಈೆಆಗ ಇಲಿ 
ಖ್ಯ ಲಥ ಉತ ಎ9ಜ್ ಪ್ಹಲಿಖತ ೮ ಓಲ ಬಲಿಜೊಜದಿ 
ಕ ಫಿ ಆಟದಿ. ಜ್ಮಾಲಿಶಾರ] ಅಶಾ? ಅತ ಯುತಿ ಅಶು 
ಅಜೆ ಅಲ೨ಲ್ಲಎಅಣ್ ಶು ಇಲಾ ಎಠಬಿದಿಲಿಚ್ ಕಾಲಾ ಲ್ರಕಿರಿ 
ಇಯಹಿತ್ತೆ ಲಿಜಔರ್ ಧರುಜ್ಜ ಉಳಿ ಬರಿ3ಂಂದ ಲಿಬಲು $ 



Cn 0 

ಟಃ 

ಓಂ. 

ಈ. 

ತಾಲನ್ವಿ. ಅಂ ಅ3ತನಿತ್ನುಂ. 

ಅಿಜಳುಣೊಬೆೋಅುಆಸೆ ಲೆ ಅವಗ ಡಿ. ' ಅಜ್ಈೌಯಿಲ್ಲಿ ಎಜ್ಞಾಕ್ಕೆ 
ಅಜಬ್ ಇರುಕೆ ರತಿ ಅ ಲಾಲ್ ಅರು ತೀ ಅ ಐ ರಾರೂ ಜಾವಾ 
ಯಜದಿದಲಿಲ್ಲು ಅಕಾ ಜಾ: ಆಅಂ ನಿತ ಇರಾ ಊರಾ 8ಡಿ 
೨೮ಲಬೆಣಾ- ೮ಔ೦ ದಿಸ.ಕೊರಾಅ ಳಕು ಉತೆ. ಜತರ 
ಲಿ: ಜಮಿಳಿಲಿ: ಉಂ ಬಂರುಲಿಲಾ ಲಥ, ಈುತಬೂಲಔ ಲಭ್ಯಲ್ಲಜಿ 

ಅಬೂರತಿ'ಅಠ ಈರಿ ಆಅ ಜಿರಿರಜ್ ಅಖಿತು ಇರಿ9ಿಲ್ಬ ಬುರಜ್ ಒದೆ 

ಅಿಮೀಲೆಪಿ.  ಎಯೆಜ್ಜಜಿಕುಖೊಬೆ 2೦ ಐದರ ಈದ ಬರಾ fo) 
ಖಾರ ಆದಿ ಎಲಾಸಂಡ ಲಿಇರುಆಸ ಬಲರಾಶು ಲರ್ ಕುರು: ಲಿಜ್ಮು 

ಬಿಜೆ ಜಿನ ಎತಾರುಜ್ 6ಬಿ ಬಐಖಾಜಗೆರುಜಾಜಾ ಜಅಜೆಲ್ಲಿ 

-ಈಿಜೆರುರು ರಬಬ್ಧರಿ ಜರಿ ವಿ ರುಜ್ಜ ಬಫಿಖಾಐ. ಅಸೆ ಇಆಜರಿ 

ಅಜ್ರ ಆರತ ರುಜಬಾದಚಿ ಶೂರರು ಲಬ ರಿತುಬಜ್ ಫಲಾ ಓರಂತೆ 

ಹಿ ಅಜ್ಜು ಜಿಬಿಶಅಜಲಿ ಇಂಾ*ಜಗಜಾ 6 ಲಕ್ಷದ: ಲಾರುಜ್ ಜಾಡಿ 

ಅನಿ ಘರ ಬನಿ ಖಾಸ ಬರಿ ಔಕೂಂ ಜರಿಶಾ ರಾತಿ. 

ಉಸ್ಕಾಲ್ಧ ಈಖ ಇಪ್ಪು ಲ್ಲರಲಿಜ್ನಾ ಎ ಬಜಖುಖ ಔಣ ರಾಜುರಿ 

« ಆಯಿ ಇಐಲಿಜಸೆಲಿ: ಜುಜ್ಕಾ ಇಬಾಂಲ್ರಖಿ- ಅಲಿವಿಲ೦ಿಜೆ ಎೂಜುಪುರ (ಶು: 

ಶಾಲಿಲಿ ಈ ೦: ಜಾತಿಬಜಾರ ಬಾರಿ ದರಿ ಇಲಿ 
ಇಂ ಜೆ ಔಟ 90589 ಹಎ. ಅನಿಂಕೆ ಇತರುಬಾರ ಲೂ, 

ಆ ಒಟ ಛಲ್ಭಬಅಬು ಇಜಾರಿ ಹಿಲ್ಚ್ರ ಠಜಿ ಉರ ಈರಿ ಲೆ ಅಜಿ 

ಖತಿತಿಇಲುಂದ್ರೆದಿ: ಲಿಾರುಜ ಜೆ ನೀಟ ಖಳ 

ಅರುವ ಶಾಠಿಜು ಬಿ ಅೀಜುಬುರೆ ಆರ್ಯ) ಇ ಇಲಾಜು ಲಿಜಸೆೊರಾಜತೆ 

ಖುಈಲಿ ಅಬ್ಬ ದೆಬಿಬಬುಲಿ ಲಾಲಲ್ದಿ ಅಿಭಾಖ್ಲಾಕ್ಮಿಖ ಜ್ಜುಎಖ ಜ್ರಲಿ ಎಐ ಆತರಾ 

ಅರುಶಾ ಅುಬಿಜೆಗೆ ದೆಯಜ್ಜಿಶಾದ್ಧಿ ಖಾಜಿ ಅಲಿ ಇ ಅಲ್ಲದ, ಜು. ಅರಾ 
ಕು ಬಅರಅ ಅಅಕುಬರ'ಜಾಲ್ವಿ ಜೆ ಎಈಾಕುಲರ ಅಳ ಅಲ್ಲ ಜುದ್ರೂ 
ಇಂ ಇರಲು ಇಲಿಲ್ಬನಿ ಅರಿ: ದಂ ಶಹರ £೭ 5೦ ಮಿಜ್ಯಾ 
ಅಲಲಿ ಬಿ. ಅ3ಅಜಿ ಕುಣಶುಠ ಅಖುಬಿಸಾಲ್ಲಿವಿ ಎಲುಬೆ ಲೆ ಅದಿ 
ಎಠ ಮುಖ ಜಾಗೆ ಲ್ಲಿನ ಲೆ ಜು ಅಡೆ ಫು ಎಲಾಲ ಠಿ. | 

ಜ್ವಾರುಂ ಬಅ೨ಖ ಅಅ5ಕುಖುಲ'ಾಜಾಲ್ಲಿ ೧ ಅಠೀಅಲರ ಎವಿ ಬೆ ದಿದ ಇರಾ 
ಅಯಿಜಾಾಡಆಗೆ ಬ್ಹರಾರಾಲಿ ಆನಿ "ಅ ಬುಲ್ಲಿ ಬಿಎಂ ಈಲ್ಲಿಣೊಡ ' 



ಈಖ: 

ಫೂ. 

ಪಣ: 

Bor. 

ಅರುನ್ವಿ. ಉಲ್ಲ ಆರೊರಿತಲ್ಬಯ - | 87. 

ಜಮಿತಕುಲ ಬಮಿಕ್ಜುರಿ ಅಲಿಂ ಔಕ್ಗೂಯ ಆಧಿಕಾರ ಈಖ ಬುಮಿ 

ಲಿಠಿ್ರ್ರ £ಅಲ ಅತಂಜಟರ ಈರನ: ಈಂಯರದೆ: ಮಣ್ಯಾಬಲ್ಲ-ಲು 
ಶಾಲೆ ಕಾಜ ಬೆಡ ಶುಲಿಜಅಳು ರಳ: ಈಖ ಈ ನಿ ಜ೫ಯಾಿ 

ಆಈ ಲಾಬಿ ಉಜ್ಜು: ಉಾಾತೂಾರಕಾರ ಈ ಇಠಳಾಯಲರಲುರಿ 
'ಲಉುರಿದಿಸ ಚ ಈಸು ಔರು ಲಿಯೆಜ್ಜ ಶು ಅಲಾಾಲಿಲಡಿ: ಜೆಮ್? ಬುಜ 

ಔಕ್ಜು ೧2೬೫೮ ಪಾಅಜುಲ ನಿಲವ ಅದಿ ದಮನ" ಇಲ್ಕಿಲಾ: ಲರ ಈ 

ಐನಿಜಜಾಗಂ ಆಲಿಂದ ಲಾಯ . `ಲಿಲರೇರ್ಲ ಹತತ ಆಲು ದನ್ನೂಲುಾ' 

ಬ್ರಿ: ಮಿಠ ಹಂಗೆ ಸ ನ್ವ” ಆನಿ ಜಲ 

ಈ ಔಜಾ ಆತೆ ಪಿತ ಎಂಂಲಾರಲಿ ಡಿ ಬರಿತ ಇದಿಲ್ಲ ಅವ ಸ್ 

ಆಿಕುಖಎಬೆ: ಎಲುಅರಿ ಕೊಬಅ: ಪರ:ಡಾಬೆಬ್ಮುದೆ. ಲಿರಿರೂಖೆಜು - 

ಫೋನ ಇಜೆಲ್ಬಲ್ೌ 7ಾಅತೊಭ 69 ರಖಾ ದಂ ಲೌತಿರು ಅಡಿ 

(ಯತ್ ಬೌಜ'ಈ ಅಯಜ್ದೆಜೆ ಅರು ಅರದಲ. ಬೈಲ್ನಿಿದೆ, ದಃ 0. ಆಟ: 

ಖೌಂಬೆವು.. ಅಲಾ ಖು ಆಲಾ ಜ್ ್ಲಾಜಾತಂಟೆ. ಜಲಾ 

ಛು: ಸಾಯಿ ಓಳಾಜ ಬಿದ್ದ ಲಿಜ್ಬಾಆಸಣಪಿ ದ್ಧಿ ಅಲ್ಲಃನೆಐ ಟ್ರಲಿ ಜಾಗ್ರಾಬೆದು 

ಅನಿಂ. ಅಕನ ಲಳಲಿಜಾಣಿ $ಬೆ. ಬರು: ಲಿ: ಜುಜೆ. 

ಅಲೆ ಬಳಿಖ ಜರ ನಜಾತು ಲ್ಲ ಲತೆಖಜ್ಬು ಔತ ರಾತಾ ಉರುರಡಿಐ' ಜತ್: 

ಜಾರ ಹಾಖಿದರಿಶಾ. ರುಎಿಖಿಲ್ರು ಬಹಿ 6 ಉಖಕುಖಸಂಬೊಂೆ ರಿಮಿಲು 
೫... ಅಘಾರಾಗೊಡಸ್ರ ಎಲರ ಅಲ ಅಲ್ಲಿಖಸಲ ಬಿದರ ಘೂಬಜ್ 

ರಾಸ9ರಾಂಚಚಿತ್ತೆ ಖಬ್ಬತತೆ: ಲ. ಪ ಈಾಗತದೆ ಬ್ರರೋಖಖ್ಲ್ಲಿ, ಬರ 

.ಉಜ್ಕಿ ಕಲ ಎಣಣ. .. ಬೆಬುರ ಆಯ್ ಲ್ಲಪೆಶುತು. ಅಬಿದಜಣಿ: 

ಉ೭೮: ಬಿಡಿಎ: ಉಂ%ಿ50. ಕಲಿ: ರಿಂಖಾಂಗಯ ಈಧ್ವಿ ಆತೆ ಅಲ್ಲಲಲ್ಲಿಾ; 

ಲಿ೫ರಾಡೆತ: ಲಾಜಾಜಸಎಡಿ: ಓಲ ಐಲಿಲ: ಅಖುಔ: ಅಖಾಬಿಲಲ್ಲಿದ್ದಿ. 

_ಲೂರುಜಿ ಅತೆ ಲಿಶ್ಯಾಆಸಲಆಳಿ ಸೆ ಭನ ಎಲ್ಬಂಲ್ಲ ಜಾಲಾ ಶಾಲು ಲಿ 

ಉರೆರಖಖ್ ೪ ಲುಲ್ಟೂ ರು ಲಿಲಿಸೆ ೨೦೮ ಂುಆಗೊಬೆ ಲಿದುಶ್ಚ 

ಜಾರ ಬ್ 'ಈಜ್ಭುಅಅಲುಅ ೨೦೬೫೩: ಇಲಾಂಬಾರಿ ರಟ. ಲಲಲೂಬೆಜಾ 

'ಈೀಚವೆಖಳಿ ಇಸು: ಆಶ್ರಾಯಜಕ್ಕೆ ೫೬. ಕುರೆ ಅಠುೂಟೆ 

ಬ್ಲೌಜದಿಲಿಬ ಜ್ಞುಯ್ಕಾ ಜ್ ದ್ವಿ ೮ಈಜಆಗೊಬೊಂಉತೆ 



88: ತಾಶುನ್ತಿ. ಈ ಅ5ನಿಲೆಣ್ಣಐ. 

ಲ್ಲ" ರಿಮಿಲಜ್ಲವ: ಆಕುಜಂಬ ಐನ್ದಿಣಲಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಘೊಬೆಚಿ ಅಜುಅತಪೆ 
ದಜ ಚುರ" ಅಲೂಜಟಬೆ ಅಶುಲಂದ ಕುಲಿ 58439 

ಅಶುಟರಿ ಉದರ ದ್ರ ಆಸೆಯ ಲಿರು ಜುರಔಕುಂಲದೆ ಆರೆ ಲಾಜೆ 
ಈ; ಅಜುರ್ಟೊಯೆಜಿ. ಅಲಿ *ರುಆಠಿ 99 ಹೆಳಿ ಐಎ9ಡಿದರಿಜ್ೆ 

ಅಂಬಿ ಪಜರ ಚ ಬಲಿಬೆಂ ಉಲಿ ಜುಲ ಜಲ ಬಪ್ರೆಎಜ್ 

ಲಿಮಿಜು ಇಲಲಿ ಅರಾಾಲುಈ' ಆರರ್ಕಿರೆ' ಜಃ ಜಾರಂಆಾಲಗೆವಿ 
ಕುರ್ನಡನ ಆ ಬದ್ರ ಎಧಬಿದೀರಿಜ! ಓರಿಕು- ಬರಳು 

ಈ: ಅಳುಕು ಅರರ ಖಯ ಜಲಾಜಾಲ್ೆ ಡಿ ಔಲ್ಫ್ರೂಬೆಜಾ. (ಈರಾ 
ಬಂದ ಬೆಲಂ ಉಯೊಬಹಿರು ಬ್ರಳೆಯಲುರಿ ' ಅಅೂಬೆ *ಲಿಜುಢಿ 

1 . ಲಿಲಿಕು ಲಾಬಿ ಎಅಜರುಡಿ ಆಕಲಿಕುಣೊಬೆಲಿ ಜರಿಜ್ವಾಂ- ಆಈ 
ಜುಃಖೊಬೆ ಯು ಆಲ್ರಜಸಲಿ ಬಲರ ಊದಲ್ 99 ಜಗವ ೦.) . 

೮೫೪೨ ; ಲಿಲಿ ಔವದಾಲಂಅ ಅಶೂಾಕುಬಿ ಬೀಸಲು. ಅಜಿ 
ಲೌಮ್ಮು ಅಲಿಖಾಔ ತ ಆಜ ಆಧಿಯೂಯೆ್ ಜಯಕು ಲಾಬೂ 
ಠಶುಬ್ರ ಣಿ ನಔ ಮ ಅಿನುಬೂಯಹಣ್ ಜ್ಞಾಜಖುಕು ವಟಿ 
ಜಪ ರುಚ ೫: ಯು" ಶುಅಖಅ ಅಬಬಲ್ವಾಇಲಿ pr 

ಲೆ ಆಜಿ ಕುಲಿ ಶ್ರಾಶಾಲುಕ್ 955 ಲೈಲೂಬೆಹು 

ಊಂ” ಅರಿ೦ ಧ್ ಠಾ ರಿಂ ೮ ಗೊಜೇಜೆ ಜು ಉಡು 

ಲ್ಯಾ ಖರ್ ಔಶಾಬ 6%ಾಕಾಉಾಬೆ. ಬರಿ ಆಉಶಾರಿಕ್ಚಾಯಿ 
ಆ ಲಿೀಕುಜ ದಬ್ ಅವಸರ ಶಲ್ ಅದಿ ಬಾಲ್ರುಜ್ಞಾಯಿ: ಅಯ್ದ ಭಲಾ 

ಣೊಬೆ ಟಖಾಔ ಅರಬಿ $ ಎಲಿಜರಿ ಅಬ್ಬೆ ಈ ಜ೦ 9ಎ ಕಠ 

ಕಲುಲ ಅಚ್ಲೌಬುದ್ಧ ಜಿಪಿ ರಸ್ ಇಅದ್ರ್ರಿರಿಎೋವ ಅಜಿ 

ಅಂಬ. ಆ ಬೈರ. ಔನ್ಚಿಜ' 8೦ ಕಶಿ ಅಡಿ ಅ ಔಬಂಬೆಣು. 
ಆಲಿ. ಅಲಾ ರಜಾತೆ ಇಲಿ ಅಿಖ ಅಲ್ಲುಳುಂಲಲ್ ಸಿದ್ದಿ ಎಕುಬಜಿ 

| ಜ್ಞುಮಿ5 ಅವಿಕುಆಸೆಬ ಬ್ಕಿಬಾದ್ ಆಲಿ ಆನಿಅ ಔಲಜುಖ ಅಳಿ ಬೃಳಿಜಾ 

ಉಣ. ಎಳುಲರೀರೆ ಏಬಂರ ಅಜಿ ನವುಕುಣಬೊಲಣ ರಿಮೊಲ್ರೆಂ ೧೪ 

ಜುಃಖೊಬ ಲಿಖಾಖಿ ಅಖಸೆ ಬ್ಲಅಖಡಿಲ3ಬ ಅಲಿ ಜಕುಚರ್ಲಟೆ ಬೆಳ ಶಾಲಾ 

Jal ಎಲರಿಖಾಳಗೂಬೆಅ ಜುಲ ಅಸಬಿದಾಲಿಬ್ ಎಳುಅಶ] ಉರಿ 

ಅಜಾ ಲಿರುಲ್ ಅಗೆ ಲೆಲಿಳಾಎ೦ಿ ಅಲಿಆಲಿ ಅಲಿ ಬಳ್ಫೂಲರು 
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ಅಭಿ. ಬಿಜಧಿ ಉಬ್ಛಾಲಿ ಆ ೮ಜಿ ಈರಿ ೮೭೮ ೮ಅಬೆಜು... ಉರಾಳ ಜಬಿದೆ 
ಲಿಂಚ್ಯಾಲಿಆ ಜಿ; ೦೮ 'ಇಲೊಉಗ ರಮಿಂಲಿದಿ ಇಯೆಣ್ವ ಬಿಕರಿ" 

ಬಲರ ಘೂಬೆ್ ಬ್ರಜಾಜುರು, ಅಖಾಬುರಿ ಆರ ಲರ ಐಎ *ಆಉಖಾರಲಿ 

ಅ. ಅಬುರಲಧೌಿ ಎಲುಂಜಾರರ ಇದುಲ್ದಬುಖತೆ ಎಅಾಜೆಜಲಿ. ಬರಿಬಿಎ ಇರಿ 

ಆಗರ ಅಉಾರಲಿ: ಬರಲಿ ಕಡದ, ಅಆ. ಖುಂಯೆ ಜ೮ಲಲಿಔಯರಿ 
ಓ. ಎಜಬಶಾಕು.ಜುರರಿದ ವಿಜ್ದಿಲಾಬೆಹು. . ಲಂ ರಾರ ಈೂಲುಈಿ ಅಂ 6ಯ9 

ಲಿಖಾಜ ಅರಿಕೆ. ಅ? ಬಜ ರಾ. ಇಬ ಅಜಲಿ ಐಮು ಪ್ಹಅಖಸ 

ದಂ. ಔರಾದ ರಿದ ದಿಳಾತುಹೊಬೊಂಆಸೆ ಏರಾಲೆಐ- ಅದೆಜ್ವ ಜನಕ 
ರಬ ಇಲ್ಲ್ ಅರು ಲ್ರಲಾಲಿಆರಿ PNG) ಈಖ ಹಾಅ ಸಿವಿ ಮು 

ಆರಾಖಎಲ್ಲಿ: ಬಜಾರಿ 68ರ ಇಲ್ಲ ಅರಿ ಜಲಿಬೊಬಜಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ 

ಕುಜ, ಆರೊಜಾಜಿಯ ಈ ಜಶ್ಲಾದಿ:ಅಿರಿಡಿ' 5೦. ಅಜಜ. 

ವ್ರಜ. ಶರಾ: ಲೆ ಜ್ಞಬು ಇರ್ಕಿಳಿಅಬರಿ ಆ.8೮ ಬಲಿ ೮ ನಾಯಯ ಅಜ್ 

ಖೌಬೂರ್ಠಿ ಇಲೂಜು9 ಇರರು ದಿಜಾರಿಆರಾಂಖಿಜು. 

Ee. ಆರಂ ಅಐಬ್ಬಜನಿಕುಜತಬೆ , ಖಾವಾಕೀಸೊಬೊಲ ಬದೆಬೀಬಿಜ3೦ಿ 
ಲರ ಘೊಬೆಜ ಬಲಿಪ ಅಕಾಲಿ ಅ ಖಿ ವಿಾರಿಆಹುಯಿಲ್ಲವಿ 

ಓಣ. ಬಲಿಜ ರು೮*ಜರಿ ಅ್ರನಿಳವಿ ೮9 £ಬಜುರಣಿ.' ' , ಉಬಿಕುಣೆ ಎರಕ 

೮೦ 99 ಜತಿ ಎಂಬಿಬಾಕುಎಸರ ಬೊ. ಉಗಾದಿ ವಿದಿಶಾ 

ಈ ಅಲಲಮ ಕಾನಿ ದಾರ್ ಈನ್ವಿಲಿಲ್ದೂಯ ಉಳಶಾ 
ರ €4ದ್ದಬು. : ೧ ಈಕಾಆಸಂಬೋಸ ಜಾಯೆ ಲೆ ಜಟು 

ಈರ ೮9ರ ಲಂಭರಿಜಢಿ ಉಾಾದಿಆಗೆಲೆ. ಅರಾರಪ'ೆ ' 
ನ ಬೆಮಿಣಾಲ. ಯಲ್ಲ ಬವಿಕುಣಬೆ ಐನ, ಇಂ 

ಲಾ ಜುಜೆ ಇಲಖ ಈರಾ ಬಲ 

ದಂ ಬಿಕ್ಟಿಲಂಬ 

ಲ. "೦ 8 2 RES: ನ ವಿಮಂ ಇ ಫಿ ಐಎಂ ೦೦ ಇಡಿ ದಿಂಜ 
Ay 

ಅಲೆ ಪನಿರಿಜಣಬೆ, ಜಲ್ಜಾರಿ ಜಲು, ಅಡಿಟ್ ರ್ವಿಲಲಿ ಪಂಪಾ ೧೬ 

ಬೆಳ. ಅಜೂಉಜಗರಿಊಿ ಲಘಾರಾಜ7 ಬೇತೆ ಅಲಾಲ ಎಜೆಲ್ಟಜನಿಕು 

ಆಸಅಬೆಲ್ಲ ಈಲ್ಫಿ ಆಲಿ ಬಿಕ್ಚಿರ ಆ ಬತ ಬಲಿಪ ಅಶಾಆಲಿ ಅಅ ಎಂಡಿ 

ಲರಿರಾ ಖಂ ಕಾಸ ರೂರ ು ವಿಜಿಯ ಅಶುಭಲಿಆನಾ 
Hq 
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00 

ಮೋ: 

ದಜ. 

A 

ಪ್ರ” 

ಈಂಜರ್ಳಿ (ಈ! ಬರ ಅವಿತು. 

`ಔರುಬಲಾಂಯರು 'ಐಐಥಿಕ್ಕಿ ಸಾಜ: “ಈ "ಜಣ್ "ಕ್ಞ್ಲಿಲ್ದಿ ಅಜ್ ದ 

“ಕಂಡೀರಾ ಇಕ್ಟೀದಾಬ 'ಅಲುಬ್ರಯಜಗಿ ಔಪೌಬೆಕಎ ಜರಳಿಆ ದ. ' 

ಇಶಾ ಇದ್ಮಿಲ್ರಬಿಹ ಆರಿ ಹಔದ್ಧಿಉಾಕ್ಷಾಣ' "ಪೋಡಿ ಆಸಿ ಲಲ ಲು ಅದೆ ಲತೆ 

'ಬಾರಾಲ್ಮಿರಖ ಗೆ ಆಆ ಬಂಜಾ( ತೆ ಅಜಯ ಔಯ ಂ೮ವ ಅದೆ 

ಅಂ ಉದಹ ಇಲಲ ತಲೆ ಅತ ಇಲೆ ಕ ಕ ಅಜ್ ಕ 

“ರಾರು ಔಟ್ ಉೃಜಾಖಜ್ೆ ಕೂ ಲಗಂ “ಬದ್ಧಿಹಖಸ್ರ ₹ಖಾಯದ್ಲಿ 

ಜಔಲಿಂಲಯಾದಿ. ಅತ್ ಪರಿಯೆ ಯಲ್ ಅಲ್ಫಿಅ-ರ್ರಜಾರೆ 2 

ಅಂಸಿದ್ಧಿ 'ಧಗತಠಾಯ “ಅಮು: ಇರಲಿಲ ಅೆಶಿಅಂಯದ್ಧಿ "ಕು ಜ್ವಜಿಡ 

CO ನ | 
ಆಗಾಗಿ. ರಾಕಾ ಬಲಿದ ಈ ಈ ವಿೀಜರು 29 ಇರಾಹರಿ 

ಈ ಅರು ಪಾಲ ಲಕ ಮಯಲ ಲಕಣದಿಶಿ ಕಲೆಯ ಪೌ ಹವ 

ಕಾರಾಯ ವಿದಿ ಬೆ ಲಜ್ ಜಾವಾ ಇರರು ಆಲಿ 

ಮರಿ ಅಜಿ ಅಕ್ಕಿಜಾಂಬಿ ಅಲೂಕಾಬರ ಬಿಜೆ ಬಂ ಅಲಿಬ'ಅಆಅಾ 

ತುಂಗ ಔ್ದಿಲಿಅಲವಿ ಅದ್ಬಿಆಕೆ ಅಲಿಯ... ಪಳ ಅಲಂ `ಆ 

ಅಖಾಕೌಲ್ಲಿ ಅಲಾಲ ಏಜ ಅರುಜಿ ಹೌರಾ ಐ ಜತರ 

| 8೦ I 3೬ನೆ ಶಿಖಾ, ಹ sir ಆಈ es 

ವಲ "ಔಯಿಸ್ರಾಬಿ- ಸ ಹಲ್ಲ ರಿ ಜಂ ೮೫) ಅಜಿ ' ಆ 

ಅಪಾಥಾಧ್ಗಕ ಅಲೀ ಗಯ! 'ಆಢಾರಸಲ ಲೌಹ! ಅಲ್ ಲಿಂ ಇದಾ 

."ಅದೆಯಿ- ಬಿಂಯುಂದುಬೆಲಲಯಿಅತಅ ಲಾಲಿದ್ದಿಲ ಇರೂ ಅ ಖ3ಜ್ಅತಲಾಬೆ 

ಜಾ ಶು ರಔಜನಿ ಬಿರಿ ಬಜಾರ ದ್ವಿಜ ಬೃಂಜ್ ದಲೆಬ ಇಡಿ 

೨90 ೭೮೫ ಕ್ರಾಲೋಗಾರ ಅಜಂ 'ಬಿರಿಾಶಾಕ್ಠ ಹದ ಅ ಅಅಅತೆ ] 

ರಿಮೂದೆಂ.  ಪಲೀರಬಾಜ ರಲಿ ED ಅಜಜ '6ಕುಡಿ 

ಖಡ ರಿ ಮಿಶ್ಸುದಿ “ರೂಲು ಅರುದಲ್ಲ ಅನಿಲಿಅಲಲಿ ಎರಿ ಆ 

ಇಎ ಛೃರಾುಚ್ ಅಖುದಿ (ರಜ ಉಜಾಕ್ಟಾಯಣ ಈ ಲಿಂ ಬಿಅಲ'ಜ- ಇರಿ 

ಜನ್ನಿದಣಿ ಔಐಂಈರ ಜರತಾರಿ ಕು ಇ ಇಸು ಜರೆರಿಶಾ 

ಪಲ ಪಮ ಟದ ಬುಲಿ ಜ್ಯಳಾರೆ ಅದಿ ಲರಿಆಸೆ CEs 3) 
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ಈ. ಬಲು 65೬೫ರ ಇಡಿ ಎಲ್ಲಿದಿ ಲೌ. ಅಲಿ ಶಠಾಜಾಂಲಚೆ 
ಆ ಅಯಿ ಆಯಕ ಆಡಲಿ ಉಶಶುಶ್ರಾ ಕ್ರಿ ಲಿಜು ಲಿಜು ಅಬಬಮ್ಮ 

ಗ ಆಡಲಿರುವ. ಬರಿಯ ಆಜ ಡಿವಿ ಪೊಹಜಣೆ ಅಡಿ 
£3 ಶಿಕಾ ಅಕಾಶ ಈ£ ನಲ್ಲಿ ಅಲಾ. ಲಿಜು ಆ ಜಬ ಯಿಾ ಓರಾ 

ಅಣ: ಜದ. ಜನ್ನಿ ೪ OR ವಜ ಬೆ. ಅಜಬರಿ ಈ ಬರು ಔರುಲ್ಧ ರಸ 
ಆಂ. ಅಸಾ” ಜರ ಪಾ ಅಲಲಿ ಲಜ್ ಜಂಬ ಇಠಳೂಲು ಜಾಯಡಿ 

ಲಿಇಕುಜ್ ಕ್ಷಲೀಬೆ ಇರಜ್ ಆರತಿಯ ಇಬ್ಬ ಅಜ೦ಿ ಅುಂಔಕುಂಬೆ 
ಅಯ. ಈಸಿ ಬು ಸುಲಾರಾಾ ಬೆಜ್ನಾಡಿ 55. ರಲು ಿಖಾಬಿ ಅ 

ಅನೆ೨ರುಜಸೆ ಲಿಶುಜ್ಯದ ಪ್ರ ೫೮ ಇದ್ದಿ ಆಕುಜಲಿ ಆಅ ಆರಿ ಕಶೆ 
ಜು ಅಉಯಂಬಕರತ ಅಶ ಉಬಿ ತು ಅಯುಖ ರಿ ಅಖುಲಿಲೀಜಬಲಿಲ್ಲಿ 

ಅಲ್ಲ. ಜು ಬರ್ಲಿ ರರ ಉಚಾ ಉಲಿ ಅಲಿ ಆಸೆಅರೆೊಲ್ಲಾಅಗ 99 ಲಾರ 
ಅರ. ಯರ ಅಂ ಲುಳಿ: ಅಟಶುಬು ಇಲಲಿ ಈದ 

ಖಾರ್ ಜರ ತು ಅಲಿ ಲ್ಲುಣಕಿಲದಿ ಅಳ ಆಕ ಅಜ ಬಿಗೆ 

“ಅಲ. ಲು ಜಯ ೬ ಪ್ರರಶರ ವಿ: ಅಜಂ ರಾಜಾ ಈ ಅದಿ ಯಜ 

ಲಿಠೂಎಕೆ ರಾರ ವಯ ಲಿ*ುಹುಶ್ತಾಯಿ ಅಘ)ಬುದ್ಧಿ ರಿಖಬಜಾ ೮% 

ಕ್ತ ಅಲಿಯ ಈ Ae ಇಜುಜು EEN ಬನಿ ಲ೭ಲಾಬಣು. 
ಅಣ್ಣ: ಳಂ ಅದೆಜ್ಬಯಲಿಳುಃಾಬೆ *ಿರುಬಡಆರಿ ಐತಿ ಬಿಬಸ 

ಬಿಸ ಮಿ ಅದ್ದಿ ಅಧಿ ಎಲಿಜರಿ ಹುಲಿ ಅಲ್ರಿ ವಾರಿ ಐಲರತ್ 

ಇಲ. ಅಭಜ್. ಓ೮೮ ಇದಿ ಅಎರಬಂಅರಿ ಜಅಕು ಅಶ್ವಾಖಲ್ರಶೂ 2೮. ಆತಿ 

. ಉಲುಭ್ರಲ ಜಲು ಸಲಲ ಖಬಿಖಲಬಮಲಿದ್ದ ಲಾಲೂಲಲಾರ ಎಡಿ ಅದ್ವಲಣ್ಠ 

ಅಆ. ಅಕ್ಕು ಅರ ಘನಿ ಅಯಅತಿಬುಲಿಿ, ಈರಿ ಜರು ಬಖುರ ಆಲಿ ಅತೆ 

ಲಕ go ಖ್ಲರುಬಿಶಿಐದ ಡಹ ಜ್ಯಶಾಾದ್ದಿದಿ೦ 'ಬಿ. ಬುಲಿ ಅಲಾ 

ಲ್ಪ ಲ ಕಾಲಲಿ ದರು ಖಿ ಅರಾಂಲುಅ ಶಾಧಿಲು ಅಂಕ ಲಾಜಾಲುಯಯಿ 

ಓ. ಬಿಎಲಾಬೆ ರು. ಅಜಿ ಅಬ ಎತತ ಜ್ರಲ್ರಯರು ಅಬಿ. ರಘ i 
ಜುಲು ಲರು ಬಲಿಜುಲ ಲರ ಲ ಲಿ %ಲರುಹಗೋಬಂಂ 

ದಂ. A ಲಿಚಲಿರಖಣ ಅಲ್ವ ಮಿಐ. ಆದ ಭ್ಲಅಜ್ ಜಾಈ ಲು 
ಜಿವಿ ಘು ಅರು ಏಂಬೆಬು ಈ ಶು ಆತ ಧಾ ಚ 5೦ ಬಬಜಾಲಿಿ 

ಈಖಲಿತುಆಗೊಬೊಜ್ ರುಲಸಐಬಿಕ್ಕಿ ಅಳ 'ಜ್ವಲ್ಯಾ ಇಲ್ಫಾಲಳಾರಿ' 
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ಐನಲಿಅಲಿಂಜಬೊಡ ವ್ವಬ್ಬುಲ್ಲು ಲಾಿಲಿಂಲಕೆ ; ಅಿಂಜಪ್ಕ್ಳಿ: ಲ, ಆಜಿ 

ಡೂ. ಅಲಔ ಲಾಲುಜಗೆಲ್ಫಿ ಅಸಲಿ. ್ರ್ರಜಾ ಅಲದ ಜರಿದ ' ಸರೀರ 

ಔಯ. 

' ಅಯಜ್ವಲರಿ ಉಬೆ ೧೮೫೮ರ ಇಲೆ ರಾಡಿ ೪೮9 ಉಾಲ್' ಜಾಜ್ 

ಒಡ ಅಲುಲ್ದಿಲಿದಿ ಅಂ ಅದಿಕಾಲಾದ್ಲಿ ಲಾಪ್ರಾಅಖಿಆತೆ ಎಜು ಖಾಜಾ ದ್ವಿ 

ಆಂ ಆಜಿ ಿರಾಕುಖಯ. ನಖಲಿ ಎಶುಚರಿ:8£ ಲಿರಿಲಾಡಿ 
'ಬಿರುಜಕ ಲಾಸ ಜಲ ಔನರಿಜಾಡ ರಿಬಕುಖಜೆರಿ: ಚನಿಜ್ಞಡಿ 

ಅರಿವಿ ಎಟ ಧೆ ಇಲ್ವ ರಿ ಅರ ಜೆಜು ಲೆಜಾಲಾರಾಂಖಸಗೆ ಇರು 

ಔ ಈಖ ಅಲಾಲ ಬುಲಾಯಿ ಬಾರೆ ಅಲಾಕ್ರುಯ ಇಂ [eo ನಲಿ 

ದಲ್ಲಿ ಅಖಿಳ್ಞಾಜ್ಞಾಲ್ಲಾಯ: ಲಾಜಾ 6 ಈ ಪ್ಯು ಅಜಿರೂಲಜಿಲ ಈಜಿ 

ಈ ಬುಡನ ಐ ಜಿನ ಇಲ್ದ ಆತೆದಿ ಈ 'ಈಈ ಇಲುಶ್ನೂಬುಜುಔ ಲಾರುಣೆ 

ಆ ಲೆಕಂ ಈತ ಡಮ ಹಡಾಕ. ಬಿ ಕದಿ ಅಧಿ ಅಬಾಲಾಬ್ಯಾಅಸಿಲಿ ಚಿ] 
3: (ನ ಸವ ರೆ ಮ ಖರಿಳಿಜದಿ ಐಲಲಾಬೆಪು- ಜಲೌಪು ಸ 

ಉದ 
ಘು 

ಜವ. 

ರ್ಯಾ ೫2 ನಇದೂರರ ಹಲ್ವ ಶಾಶ್ಷಾಯ - ಲಾರಾಜ್ ' 

ಅಯ ನನ ನಳ ವುರುಂ ಇಲ ಇಲಲ ಬಹ ಏಕಿದೆ. 

ಬೆದೆ ಅಲಾಲ ವದ ಅಸ (ರಾರ ಆರತಲ್ಲಾಲ ರೀ ಔಂತ ಹಣ 

ರೆ ಫಿಬಿಲ್ದ ಅಕುಕ ಶುರ: ಖಯ ಅರ ದಲ್ಲಖಸಂಲರದ ಧನಂಜಯ ರಿವುಲಿಕಾ | 

ಇಲಿಲೂರುಡಿ ಸಸ ಗತ ರೀಲಖ್ ಅರುಬ ಇರೂರಔ ಅೀಜೆೊಳಾ' 

"ಠಿ ಲಾಲ ಅಜಾರು: ಯಡಿಡದಾ೦ಿಜ್ ಇಲ್ ಬಿ ಬಾಲಕನ \ 

ಅ ಜಲಾ ಅಲಾಲ ಇಓಲಜ ಔರು ಇರಾಲ ೨% ಜವರ. ಯಂ 

೬ ಲ್ರಖಿಶಾರಿಕ್ಪಾ' ಖರ: ಅಲರಾಂ ಎಲು ಅಜುಬಅಣ ಆತಅಕುಜು 

..ರ೦ದಿರಾ- ಲಾಜಳತ ಅ ಅಲ್ಲಅ-ಗ್ರಲ್ರ ಇರ ಆಈ. ಅಧುಅಲ ಧವನ | 

“ಅಣು ಆಕ್ಐದರಿವೆ ಪಿಕೆ ನಬ ಆಕೆಯ ುರಲ ೨ ಬಕಾ (ಜರಿ 

ಅರಸ 8ಬ ಧನ ೮% ಆಗರಿ ಎಜಾ್ಞಾಂಲೆಬೆ ಲಿಕ್ಷಲ್ರಾಜಿಜಾ- 

-ಎರ್ಪೂಶರಾಇಸ 'ಔಜು' ಬ ಶಾ ಆಕಾ ಬೆ ಎಂಬು 80 ಆತೆ 

ಖ್ ಅಬಿಕಾಲುವಹ್ಯತ ನೂಕ ಲ್ಲತಾಲತುಕೂಬೆ ಜಲ್ವಾಿಔಯಿಸ್ಬುಿ: 

ಎಗರಿ. ಅ೫ದ ಜಠ9೬ ಇರರು: 'ಲ್ವ್ರಾಆತೆ' ಬ್ಲ ಅಎಲ್ದಾಲ್ಲೂಅಚೂಡೆ 

ನು ಬೊ ಎಡ 'ಬಜಧಿವಿ ರಲು ಜಮಾ; ಸುರಿಜೇಲ 
ಎ) 

ಆದ್ಮಿಯ ರಲಲ ಪಲ್ಲು ಧಲಕಳುಲ್ಲಿತೆ. ಕುಭಿಬಲ್ಲರೂ:  ಲಿಜದ್ರ 
ಯ » ರ್ರ 2 p 

ಹ ಮರರ್, 



೪ 

$e 

5 
ಅಆ ಲಾ ಶಾಲೆ್ ಜಾರ ರಂದ ಈ ರೈಸರ ಜುಲ ಶಾಬ್ವಜು ಆಹು 
ಅಲಕುಖ್ ಫ್ರಿಜ್ ಜ.92. ಕಿರಿಯ ಬ್ರಾ ಜಲರಿ ಹ್ 
ಜಾಲೀ ಖಾದ್ಮಿದಿ ಲಿಐ ರಣ ಕುಖಂಬ್ರತಾ. ೮೮೪ ಅದದ್ವಜವಿ 'ಜಿವಿಕುಾಣೆಂಬೆ 
ಖು ಓಂ ಅನ್ವಾತ ಬಾವಿ ಅ೮ದ ಬ್ಲುಳಿಖೆ ಪಾಹಿ ಲಔ ಎಜು 
ಆರಿ ವೃತಿ ಅಬೂ ರಿಮಿಲಾಬೆಬಾ. ಜಲಿಖ ಜಾವ ಜಬೆ 
ಸ್ i] ಳುಲSಔ ಜರವಿಕುಖಂಬರಿ ವಲ. ೮೮೦ 9ದೆ 
ಬ್ರಬಬಿಕುಜ ನಬ  ಆಶ್ತಾಪಈಲುೂಜಾರ ಛಿದ್ರ ಗಾಯ ಜಬ ಬಿಕೆ ಖು ಡಾಬೆಬಾ, 
ಸರೂ ೪ ಜ್ ಥಜರಿ Ee ಆಜಜಿಟಿ ಕಶ್ಲುರಿವ ಪಮಂಜ್ಞಾಯಿ, 

ಆಚೆ. ಏನಂ ಲ ಬ್ ಎಂ ನಜ ಬಕು ಆರಾಕೊಟೆ ಅಜಿಲ 
ಜಂ ಬಲಿಳಿಅವರ ಲಿ ೦6 3೮ ಟಔಿಶುಜರಿ ಥುಬಿಕಾಜಾಲ್ಲಿ ಜೃಜ್ಶಿಲ್ಎ 
ತಂ ಲಔ ಅಯೆಜ್ಞಜನಿಳಕಸೇಬೆ ದೆಜಃಂದ್ದಿಎ್ಲಿಲ ಬುಲಲಿತಿಹ ಜಸ ಅದಿತಿ 
ಅ ಲಿಸಿರಘಾ ಏಡನ್; | ಇರಾಲ ಸಿಔಫ್ರನಎಂದಔವ್ಲಿ « ಅರಿ ಬಿ ಲಔ ನನಜಾ 
ಆನಿ ಅಬುಲಿದೊರ್ದಿಂಶಾಬ್ದ್ದ: el ಬಲ ಲೀಬಬಿಪೆನ್ಠಿ ಲೂಜಾಖ 9 

: ಅಶುಭ ಲಜ್ಉತ್ತಾಯ ಅದ್ಬಿಇತೆ ಕತ್ತಿ ಈಾಲಿರುಲಿ ಅಂದಿ: ಮಡೀಿ 
ಬಾರಿ ಅಮಿ ಐಲ್ ಜಲಧಿ: ಜರಿತಿಕಾಲ ಜೆ ಐಟ್ಬೀಿ 
ಅನೆ ಅ್ರಾಲಿಬ್ಶು ೫೫83 ಈಖರಿ 8೦ ಇಊೂರಾ9 ಉಲಿ Se 

; ಈ ಲರೂ ಜಾಲೆ ಐಡಿ ಿಕಿಲಂಬೆು: ಜರುಶುಲಿ೨ ರಾ ನಿದಿ” ಜಾ 
ಆಲಗ್ರಿಲ್ರಿ ಬಾರ ಈ  ಬಳಿಲ್ಬ ಹೌ ಎಲಿಅು ದಔಖೌಬ ಅಳಿ ಡಿಎಂ ದಧ 
ಅಬಿ ಇರುಇಲು9, : ಐಂರಿ ಅಬುಲಿಬಿಿ ಇಲ್ಕಅನೆ ಬಕು ಅಲುರಿಕಿ ಬಿಜು 
ಈ೨ಜಉ. ಪ್ರರ ಈಡಿ ಹೊ ' ರರಾಜ ಈ ಬರಿಶ8ಆಬರಿ ಅಿಖ 

(a) p » ಥಿ ” ಣ್ಯ ಮಾ [J 

ಅಬಜಾದ' ಔಂಯಳ' ಕವಿಲೌಖಂನಿ ಖಿಐಧಿಬದಿ' ಬೋವಿ. 

:ಔಪಿಾಯ್ಯ: ಇಂತಿದೆ. ಅವೆಬ್ಬಯಲಿಕುಣಿಬೆ ಈಪ್ಷಿಜನಲಿ ಎಬ ರಜಾ 
ಜೌಲಾಬಿಜ್ಲ್ಠ ಅಾಬೆತಾಜಾರಿ, ಇಲುಧಿ ಲಿ ಇದ್ದಿಚಾರ್ಕಿ ಲಿಬಮಿಕ್ದಿ ಆಶಾ 

ವ್ರ ಶಂ: ಲಿಬಕ್ತು ಆಜ ಯು ಆಈಜಸೊಾಬೆ ಅ ಡದ 
: ಲ್ರಿಕು. "ಅನಿಂ ದು ಶುಳ ಲಿಬಜ್ರ ಜಶೂಮವಿ ಕಜ ಐಂ 
ಅರಚಿ ಲ್ರಿಬಅಿ ಉಡು ಬಿಲ. ಅಅ ಜ್ಲಾಈುಸ್ಳುಯಿ: . ಅಅರ ಆಸ್ಚಿ ಯ ಕಾಜು 

ತೆ ಆಶಾಖ್ರತಯಿ ರಿಲಿಜ ಾಜೆಲ್ವಸ್ರಾವರುಧಿ ಇಜುಮುಶೂಂ : ಬರಿತ 



64 ಅಲ್ವಿ. ದಂ ಅರೇನಿಆೆಲ್ಲಯ: 

ಘುಣಖಯೊಬೊಡೆ' ಉಂಧೂಯಿಅತೆ. ಬಿಸಾಲಾ) ಶಾಖೂಜರು ಅನಿಲಾದಕ್ನಿ 

ಜುನಿಮಿ್ಲ ಜ್ಯಶಂಬಲುಲದೆ ಇರು. ಲಛಿಯ್ವ ಕುದಿ ಅಳುಟುಲಾದಿ' 

ಅಬಿ ಜಾಜ್ಞಕು.. 

೫. ಅಲವುಕುಣೊಬೆನಜಿರೆ ಬಂ ಅವಿಖಲಿವಿಜುಆೆಔ ಎತೀಸುಈ ಜಲಾ 
ಈ 

/ ಹಟ 

೧ 

ದಂ. ಇದ್ದಿ ದುಂ ಲ್ಲುಲಿರ ಅಲಿ6ಡ ಆ: ಅಟಿ ಘಡಿ: ಠಜುಬ್ಲಾಫಯ್ಧಿ « 

ಅಮನ ತರಾ ಖಿ ನ. ಈ ಜಾ ಾಲಾಔಪಾಲ್ರಾ 2 ಬಬ್ಬ ಖಃ 

೬. ಉಬೆಂ: ಬಿಬಿ. ಛಜ್ಐಿಕು ಇಂ” ಜಿಲಿಕುಜರೆ ಎಬ 'ಎ್ಲರಿಬಆಲ 

Ne ಆ ಅದರ ರರ ಬನಿಳ೦ಿಲಿ ಲೆ. ಎಲಲರ ಜಾಂ. ಲಿಶ್ರವ ಜು 

ಈಾ.ದಔಿಬಿಜ ಎಲ್ಲಜು.ಬಾಡ್ನುಲೂ ಜಾಲಿ ಈಲಿಂಉದ್ರಿಆತೊಯೆ ಅ ಇ ಆಂ 

ಅಂ. ರಿವಿಜ ಗ್ರಣ್ಚಜುಜಾರಸ್ರಿ ಆಸನ ಪ್ರಲ್ರಿಲ್ಠ 4 ಇರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ತಯ ಅಜುಜ 

ಯಿ. ಖಾರ ಘಈಾ-ಅಜಕುಯಿದೆ ಯೆ 5 Eo ಇಡದ ಕ್ರಿಯಾ ಲಬ ಲಿಇಲುಸತೆ' 

ಇಜಾರದ ಆಣೆ ಲೆಜು ಅಜತ ಆಸೊಂ ಲ್ಲಾಕುಲಿಜ್ ಜರ ಈಂ್ರರಿಬಿ ಈಕಿ ೫ಸಲ್ಲಿ 

೫೧. ೭ಲಾಬೆಜು. ಅಿ೨೦ ರನಖಾಖಕೆಲ್ಪ ಹ. ಇದ್ದಿರಿ ಜ್ನೆರೋಯದೆ ಇರಿ 

ಯಂ ಉಡಾಾತೊದೆ ಇಲಿರುರಿ ಉರುಶ್ಪಾಖಿ ಲನಿಕಾಂಸ ೨ಮಿದ್ದಿ ಖಂ 

iC ಬೆ ಬಾಲ್ರೀಬೆಲು: ಅಜಜಿ ಉತಾರ (ಈ ಆ ಟ್ 

| ದುಂ ೨ಬಿ. ರಔಕ ಬುರ್ಲಿ. ಇವೆ “ಜಾರಿರಿಯಾಹ ಧ್ವ 

ಯಿತು. ಕುಂದಾ ದುವಾ ಎವಿಅಅನಿ5 ಇಯು ಚಾ ಜಾಲ್ಲಿ ಮಲಂ 

ಅಲಿ. ಜಾಜಿ ಳ್ಳರೆಬದೆ೫ೆ ಜತೆ, ಇತುಲ್ವ ಆತ, ದೆಜಿಶಾ ಬಲಿಜ ವಿಶಾ. ಅಶು 

ಖರ ೊಬೆಬ್ಜಡಿ ಲಅಕುಂೊಬ್ರೂಲಾಣನ ಲಿಲಿಲಕ್ಲುಖ ಎಡೆಬ್ದಬವಿಕಾಖಸೆ: 

ಅಬೆ ಅಿಅಖಯಿ ಮಲ್ರಯಜಸ: ನಿ ಐ3ಎಮಿಖಾ, ರಬಸ ಅಬೂ; 

ಆಸೆ ವನಬಿಕುಖೊೊಬೆ ಬಜ್ಗಾಪ ಎಜಬೆಬುಡಿ. ಈಕೆ ದಾಯ ಅಶುಡಿ: 

ಅಶುದ್ದ ಆ ಈ: ಜ್ ಐಅಸಲಾಖೆಜಾ-. ಅಲ್ಔತು 6೮೮ರುಆಸೆ 

ಅಬೆ ಎಂ ಜ್ 1] ಬಿಚೆ ಅನಿಜುಲೌಐಲಿ ಉಂಬೆ ಅಣಿ. 

೮ ರಿಭೂದೆಖು- 

ಉಂ ಛಲಬತಿ ರಾಗದ ಅರ ಉಔಶಾ ಲಿಲೂಬೆಜ್ ಜ್ಯಾ 

ಆಈ. ಇಬಜು. ಅಲೆ ೨೫ ಬರಿಈಲಾಯಕ ೮೭೫೦ರ ರುಖ ರಿಪು ಜರಿಅಿಆಐ 

೦ ಅಉೆ ಅಧಿಬಕ್ರು. ಅಖಶಾಚಲ್ರಣ ಜಲಸಬಿಔಲಿಬ್ ಎಜುರಿದು ಅಸೆ | 

ಅಲ್ಲ ಮಿಬೆಬೂಧಲಲಃ ಜಾ: ಇಜಾಂರಟಿ ಅಆ ಕುಲೀಕುಲಲಲ8ಔ ೮ dA 

ಬರಿ ಲಿಲಲಾದಜು ಅಿೀಬೂಾರೌಂರೆ ಲರ ರಣ ರಜೆ ಔೇಜೆಬಿ« 

ಕಿ ಣಿ 



ಅಶುದ್ದ. ಯ ಅರೇಲಿಚನ್ದಿಂಿ 65 
ಪಿ 

"ದೇ ಬೌಜಾಲೆಲೆ ರಜಾ ಕಲಲ ಔರ ರಜಾ ಇಲಲ ರಟ 

Ea. ಬೆಸ ಔಟ ಕಂದೆಔ 558ಎ. 6ಯಬ್ಬಜನಿಕುಖೊಬೆ ಲರ ಅದ್ಮಿ 
ಈ ಅಲ್ಪ ನಿ ಕರ ೂಜಜ್ ಬಲಿಜ ಇರಾಆರಿ ಅಅ ಬಳ ಅಜದಿ 

ಬುಂಬು ರಿ ಬಮಿಜಾರೆಲಿ: ಔಲಿಲಾಔ ಔರ ರೈೇಜಲಜಾರಾ ಆಳಿ 

॥ ಅಜ ಜುಲ ಅಾಲಾಂ್ರಾ ಇಲುಂಇಲಿಕೆ. ಲಾಲು ಆಅ ಲಲಿರುಐ' ಲರ ಅಜ್ಭುಣ್ಣ 
ಜಯ. ಇಜುದಿಡಿ' ಲಾ ಲಾಲ ಲೂ ಾಹಗೆದ. ಆಲಿ ುರ ಬಹಿ ಜಿ 9: 

ಯಜ ರೊಅಆಣಿ ಐತಿ ಜ್ ಸ ಇಡ್ಟ್ಹ. ಅಲೆ ಗತ ಇಲದ“ ಇಡಾಕ ನಿದೆ | 
ನ ಶಿ ಕ್ W 

ಔಯ: ಲೀಲ. ಲಹರ ಲಾಳ ಇಲಾ ಗಯ ಬ್ರ 
ಜ್. ತ b p ೪ ; fs ಲಾ 2 

೫ ಔಜರಿಲ್ವಿ ಜಲ ಜಉುಂಪಜ್ಬರಲಾಲಸಲ ಇಲಲ ಎಕೇಕ್ ಅ್ರಮಿಖಲ್ಪಲ್ಲ 
| 2 e 

ಧಾತಾ) ಲೌಕಾೂಚೆ ಇಲಲಿ ಉಬ್ಪಲೆ ಜರಿದ ನ 
| ಅಗೆ ಅಳಬರವ ಬರ ಾಬೆವಗವ್ಧಿ ಈ ಔಜ್ರತಿಣ ಅನಿಲಿಜುಆ 

'ಔಣ್ಪ. ಲೀರಜ್ ರೂಜಾಖಗೆರಿ1ಿ ರಿಲೀಿಲಕ್ಲುಯ: ಅಚಬ್ರಜಿಿಳಎಸೊಟೆ pp 
7k ಅರ್ಚ್ ವಿರ ಘಬದ ಅಳ್ವ ಆರು ಜಿರೆಂ ಲಿಜುಜ್ ಜಿ 
ಮುದಳಿ"ಜೆಬು: ಅಶಾರಿ ಅಲಿ ಐಐಬಿಖಿ ಅಜ. ಅಬ ಬಲೆ (ಜಲದ ತೆ 

ಈ ಸಿರಾಜ ಇಜಾರದ 2ುಜಳಿ ದಂಥ. - ಆಯಕ ವಿ೨ 
ಟಾ ಕಾಲಾಯ ಇಜಾಲಿಆಸೆ ಲ್ಲಿ ಜಬಿನೊಎಲಆಕ್ಕ ಅಳಕು: ಈಶ್ಲುಪ್ಯಿ: 

NR ಉೊಲಅಜಕ್ಮದಔರಿನ ೧೮3 ಇಜಿಸು ಲಿಂ ಅಲ್ಬೀನ ಖು ಆಲೂರರು. ಅರ ' 

| ಆಯಿ 9ಜುದಿ ಬರಿಹೊಂಶಾ ಡಿ ದಾತ ಬಠಿಖೊಳುಟೆಜ ಈಲ್ಲ ಠಲ್ಮರಾ 
ಕಲ. ಅಅುರುಪುರುಕ್ಸುಮಿಡಔ ಆಲಿ ಈಜಾಡಲು: ಅವಿಜ್ಞಯಂ ಅಖಾಡ ಬ್ರ 

ಬ ಘಿ ಅಜನ ಉಂ ಲಿಠಜು ಅಖ್ಖೌಬುಲ ಔರಾದ] ಅಯುಶಾಹತೆ 

“ ರ್ಯಿಜಂಉಶುಲಿಖಲ್ತಾ: ಇಜಾಂಶಾಜಾ ಬುಲಿ ಔಖುಂಕುಳು ರಿಕಿ ಔಯ, 
'ಡ್ಯಾ. ಇಡಬ್ರಜರಿಕಾಲಾಡಂ ಲಜಜುರ ಇಲ್ಲಗೆ ಇರಲ್ಲ ಅಉುಟಿ ಜಿಲಿಲ್ಜಂ 

` ಆಕುಣೊಬೆಲ್ಧಿ ಐಂ ಲಎರ ಹಾಟ] ಅಂತ ಇದನಿತ ಆ 
k ಲುಪ್ರ ಅಜಜಿ ಜೆ ಅಅಾರಳಡಔ ಅಲ ಅರಬಿ ಅಲಾಬೆ'ಯತ - 

ದ್ರ: ಲೊ ಅಲಾರಿ ಬಿಜ್ ದಜ ದಿದ ಅದು ಬ್ರತೆ ತೆಯಿಬ್ಬಾಲಿ ಪಂದ 

ಅಲ್ಕೊಕ್ಲೊಶಾಜ್ ಲ್ವಲಜ್ಜಾಖ ಅಜುೂಖಾತ. ಅ್ರಲಿಶಿಜಂ ಜವಿಳಿಟಬವಿ ಆಯುವ ಜ್ರಶ್ರು 

§, ಔಅ।. ಎಜಿ ಇಲ್ಲ ಈದ ಅನಲಂರರ ಆಳಲು ಜರಧಿತಿ ಬಿಜ. ಇರರು 

ಆಕಸುರ ಇಲ್ಲ ಆಗ ಅಲಾಲಿ ಜಿಂ ಲೀರುಲ್ ಇಜಬರು ಆಂರುಲರುಲರಿ 
| 



; `ಗ್ರೆ 
66 `` ಈಂಖಲ್ದಿ: ಛಂ ಆರೇಧಕಲ್ಲಿಂ. 

| 
ನಿ 

'ಈ. ಔ5ದೆವ: "ಅನಿಲ ಠಕ್ಷೂಬಿಲೌ  ಬ್ರಶ್ರುಯಿ" “ಅಬಿಶುದಿ ಅಟಿ ಸಾ 
pe 

ಅಕುಇಶುಅ ಆಲಖರೆ ಇಲ್ಲಿಆಸ. ಬರಾತ “ಈ ಇಂಈವ ಬಿಐ ಲಾಳಾತ್ 

ಈಂ. ಅಜಾಯೆವ . ಲೆೊಲೂೂಂಲ್ಟಿಜಾಂಉರಆತಿರಿ ವಿಮಯ ಅಲನ 

ಅಲಾಲ: ರಿನ ರಖಾ ಅರಿ fais ಅನಲ! ಆಡಿ “ವಿಜ 

ಅಜ್ ಇಲಾ 50 ಅಂ pe ಬಂಧಿ ಜರ. ಹು 
ಅಯ ಇಲಾಲಲಿ ಅಜರರ್ವಿಲಿ ದಿ ಎನಕುಸೊಬೆಅಟೆ: We ಸ 

ಈಎ. ಈಜಸೆಖೌಬುನ್ನಿ ಭುತಿ ಜ್ವರಿ5ರು ನುಜೊಜದ ಜಾರ ಜ್ರ 

ಬದಲಿ ರಾಯ ಇರಲಿ ಅಣ್ಣು ಆಲ್ಕರಾ ಅಆರಲ್ರಾ-ಲಿಂ ಅಚ ಜ್ಹೀಕಧಿ ಸ್ರ 

ಯರ $ಖಾಜಾಗ್ದಿ ಅತವಾ ತಯ“ ೫ಜ್ಞು ಜಲ್ಮರರರರಾಜ್ರಾದೆ ಇರದ ಆ 

ಬ ಹಿದಿ ಅಜ್ಜ 309) ಅಬ್ಬ ಶುಲ ಲಾನಿಮಿಬಲಿ. Na ಸ್ಟೆ 

Ex ಕಣಿವೆ 'ಲಅಳುರಿಕ್ದರಿ ಆದಿಲ ಹಾರಿ ಲಿಬುರಾರು ಅಜುಭವಿತೋ ಡಿ 

a ಲ್ಲ ನಯಯ ಅರು ಠನ್ತಿಲಿರರುವ ಲಿಲಿ ಕುಜಲಔ ಮಂ 

ಅ ಅ ೨ಮಯಿಕತುಯಖ] ಖಾತಾ. ಇದಾುಬ್ವಲಿಜ್ ಇ ಮಿಯ 8ಲಾಔ ಸಲಿ € 

ಪ್ರ. ದರ ರಡಿ, ದಾಲ: ಬಿಎ. ಕಲಿಕ ಜದಿತಜವಿ ಇಂಡಿ ಅಣಿ: 

೮೬೫3 ಆಶಾಬ ಪಾಯ ಕ ಬಂ ಇಂ ತೆ. ಬಿಜ 

ಈಖ. ರಲ. ಅನಿಂ ಜು ಈ ಉತ 8 ೪ಇಲುಜಾರ|[ ಲನ ಜಿದು- ಬಿಸು 

ಈವ. ರಲಿ ರಿಬುಜ ಈರ yh ಆಹರ "ಜಾ: ಇಕಾ? ನದಲ | 
ಲಿತ೦ಿ ಲಮಾಜ್ಯ ಆತೆ “ಅಾಶಾಜರ ಆಗೆ ಜಲದಿ 3 ಬ್ದಿಣ್ಣ ಲಾಬಂ ೩ 

ಪೂ. ಜಾಂ ಜಲಿಯಶಾಂ& ಆಳು ಮದಿ ಬತ್ರಾಯರುಲಿ. ಇರ ತ 

ಈ. ಇರಲ ವ್ರ ಯಜ ಬ್ರಶ್ರಾಯಿ: ಅಬ್ರಿಆಸೆ,ರಿಜುಲಿ ೦8. ಲಾಜ ಅರಾ. 
ರಬಿ ಶಯ) 'ಥೃಲು pS "ಜ್ ಜಾರಿ ರಾರರಿ ಇತ್ರ ಅದ್ರು 

ಈನಃ. ತ ದೆ ಜರಿ: ಉಜ್ಪಾತಿ ಕಾದ € ಔಲ್ಫಿಂುಲ್ಲಿಜ ಹುಲಿ ಇದುದ, ಬತ 

ಲಾ. ಆಳು ಅನಿಂ ಬರಸಿ ಈನಿಜಾಣ ಈ) ೨ರಬೇಕ್ಲುಲಿ:: ಅಣ್ಣು ನ್ನ 

ಬೀದ ಬರುಢಿಯ ಜಲ. ತ. ಅಲುದಿಜರಿ ಸಅಖ. ಬಾರೆ! y 3 

ಸಂ: ಮಿಲಾಚೆಕು:..:: ರ್ರೇಲರೆ ಅಾಯಿಆಸೆ ಪ್ರರೊಖುರಂಯಆಸೆ. ರಜಾದ, , ಐಬು 

ಜಯಂ ಲಬಿಬರಿಂಲ ಕ್ಸಿ ಬಿಇ ಅಉಫಿಜಲಿ: ಅಲ್ಲಿಅಾಜಯ್ದ್; ಕಜೆ. ಯಲಿ 

-ಈಳಂಂರು ಈನ್ನಿಲಿಕು: ಇದ್ರ 'ಅಲ್ಲೂಜಾ ಅಲದ: ಜಂ ಬೆರಿ: 4 

೫ ಸ 
ಡಾ 
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ಶಿ ೨ ಕ್ ಶಿ PA) 

ಪಾಸ ಅಲಿಬಜಲಿಕುಜರಂ ಎನಿ ೪೬ರ ಆ ಜಿಹ್ರಾಜ:ಲ ಸಲಿಲ 
J ¥ ಹ 

ಬಮಾಹತೆರೂಬಾಲ್ಲಿ ಜರ-ಈಗಿಕಿ ರಳ ಅಬಾಲ ದಿ ಈ ಆಲ್ಲಿ - ಮನ ಗೂ ಈ [ಎ 
9 ಇ ಜಾ ಮಿ ಹ ಸ PN PN p ಕ, ಜಾ ೂಾ 0 ಆಲೆ ಜೆ ಯಾತಿ ಅಗರು ಅಕೆಯ ಪ್ರೌಯರಿಐ.ಲೆಜು ಕಲ ೫ರ 0ಡಿ 

ಒಂ 

ಗೆ ರೂಚ್ ಅಿರೆ ಬಿಲೂಲ್ಬಜಾ ಸೆ ಹ 1] 

3 ಠಾ ಆರಿ: ಲೆ ಅಲ್ರಿ ಅರಕು ಐಲ ಲಾದ ಅಕಾಲ 

ಥೂಲಿಜಲೂದಿ 1 ಲೀಜಚಿ ಐ ಎಂ ಅಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಕೆ ಅಲ್ಲಂಯರು ಲೆಜಾ ದಿಲ್ಲ ಲಿಛಿಆ್ 

ಸಲ. ಇಲಾ ಲ್ರಚ್ಜುಜಾರ ಈ ಅದಂಥ ಬಿಜಿಲೂಬಿದು. ಅಾಮಯಿವಲ್ರಲ್ಬು 
p po 

ಅಕ್ಕಿ ಅನಿಲ ಲಾಜ ಅಸೊಬೆಂಲಲಿಭಈಿ ಇಟು ಕುಲ ಜಾಣೆ 

ಅಲಿ. ಜಲ. ದಿಲಾರುಮರಾಡ್ರಾಖಿ - ಲಾರ ಲ೧ಈಳಾೊಬೆ ಜಡಿ 

ಕ್ಷೆ ಸ ಜಾಔಲಲುನ್ಛಿ ಫ್ರೀ ಔಜುಭ ಅಯಿ ಸಾಜಕ್ವಿಕು ಔಜ್ಲಸಿಬುಲ್ಲ ಅಕಾ 

Fe ಜಾಯೆ 'ಲಆಸರಾಲೇಜ ಡ್ರಾಭಿ ಬಲ್ತ ಆ ತಬಅಶಾಬ್ಯುಧಿ ಔಕ್ಷಾ 

4 “Ae ಐ: ಲ್ಕ ಬ FS 

eo.» ಅಲೆ. ಏಜ್ನೀರುನುಆ ಲಕಿ ಹ 

ಈ. ಲಾ ವಿಜಿ | ಜತರ ಆಸ ಅಧ್ಯಲ ಅಕ್ಕಿರ:ಈೂ*ಬೆಪ್: ಲು9ಸೆ ಲ್ವಶ್ರ 

“a ಯುವಿ ರಿಲಿಕುಅಲ್ದುದಸಯಜರ ೭ ನರಂ ಸಾರ ಲದ್ದಿ ಟ ಲಿಜ್ಲುಲು ೮೮ ವ 

1% ಈ. ಕುಲಿ ಜಿಷಿ ಲಲಿ ಬಿಳುಾಯ: . ಅಕುಂರುಳಿ. ಅರಿ ಅಳಿ 

Ke ಖೆ ಠಿಅಬ್ರಿಳುಯ ಜಾರ ಈಯಯಲ 53 ರಂ ರು ಆಅಂಕುಖಲ 

ಡೆ 0. ಬಜನೆ ಜಶೆಂ ಕ ಲಿಕುಶ್ ದಿತಿ ಲ್ಲ ತ ಜೆ ಲಿ 3೦ ಅಖಾಬಳಕೌ ಲ್ಲಬಿ'ಕುಜ: ಎಮಿ 

AE ಬಿಜು ಇರರು ಇಲಿ ತೂತು ಅಲಧಾಲುಆದ ಜ್ ದಿಣೆ 

೫... ಅಲಲಿ, ಜಾರ ಖಾರ ಲ್ಲ ದ ಅವಿ ಇಉ ಅಂ ರಾರ ಬಲ್ಬಾಅು 6 ಅರುಔ ಔಆದಾ ಬು 

ಮ | ರಿಾದರ್ದಿಕು ಅಲುಆದಲಿ ಅಲಿಜಜಿ ಪೌಅಆರ್ರಾಶಾಯ ಜಾರ ಈ ಅಂತೆ ಆಲ 

9 ೪. ಜಬನಿಬಡಔಿ ಬಗ ಇತಾಲಡರರದಿಆಗ ಜರಿದ: ಲೀಅಜ ಖ್ಯಾತೆ 

35 ಲೆಆಉುಜ ೦6ಜು ಬರ ರಾ ಸೊಯೆ ಅಜಿತ ಜ್ರಶೌಖೆಲತಲುರ್ಲ ಚ. 

ಕ © ಪಾತಿ ೨೮೮೧9೮೦೦ ಉಯಿಕ್ತುಬಿ. - ಅಬಾಲುರಿಗೆಲಿ ಐಲ್ಜಂಜಿ' 

ಇ: ಅತಳುಲರಓ ನಿಜ ಲಿ ಜೌಅರೂಯುರಿ ತರಿಜ್ಞಿ: . ರಲ 
13 



ಒಂ. ಪಾಲಿಕ್ದುಎ ಅರಿಂ ಘಲಿಲದೆರುಯಲಸಲಆ ಅಈರುಧಲ್ರಕುಂ 

08 ಅಾರನ್ವ. ಟಿಎ ಅ5ಂನಿಕೆಲ್ಲಯ. 

ಜೆ`ಆಜು ದರಿ ದಾಲ ಉರು ಲೆ ಔರ ಬಿಕೆ ಬಿಂಬದ | 

ಛಿ. ಅದ್ಲಿಸಸೊಹ ಜ್ಞಾವಿರೆ ನ್ಷಿಳುಶಾಯ ಅಬಾಲ. ಅರಿವಿ ಆಕುರುಅ ಜಾಈ. ೫3 

ಎ ಾಭಿಬುರೆ ಷಿ ಹಎಶ್ರಾಾಯೆ ಈಉರಾಯಿ 2 ಜರ ಲಲ್ಲಿ 

ಈ" ಖಾಜಾ ಸೂಯ ಜಾ ಅಾಬಿರಾಬಬಿಸಂ. 'ಲಿಇರುಲಿಆಸ ರಚಿ 

| ಬಿಜ ವಿ೮ ಎಜೆ ಅಧಬತಿು ಈಖೌಲ್ದ ಆಸೆ ೮ಡರಿಲ್ಲ ಲಿಲತಿಜಾ ಅಲ 
ಆಈ. ಅ ಾಗಖರಿ ಜ್ರಾಲಿಅರಿಎಡ ಪೊಲಿ: ಲೆ ಎತಂರುರ ೧೮ 3 ರ 

ಅರು ಹುರಿ ಉಬೆ ಎಳುಅಶ್ಲಾಜದ ಜಐಕುಲ ಬಜ್ಯಲ್ಪಾಿಲ್ಲಿ ದಂದ 

ದ. -ಖಾಲದಿ. ೪ಚದಿತೌ ರಚ ರು ಲೆಸಲಜಾರ್ರೆರಖಅ | ದೆ 

ಲೌಬ;ಅನಿಳಂರಿ ನಿಘಿಖಲಿಲಆಜರಿ ಬ್ರೀಜ್ಯ ಬಿಜನ್ರಲಜ್ ಅ 

4೨. ಅಜೆ ಈಖ್ಭಾಅಸಯಿಬ್ಬು ಅಿದಿಕ್ಕಿ'ಕಿ ys “ಎದಿ ಇ: ಸವದಿ 

'ಬಿಬಜ್ಟುಖಪ] ಇಲಾಯ್ಬುದ್ದಿ ಅಠಿರಾಜ್ದಿ ಅಜೆ ಅಬಾಬೆ ೮% 
ದಿ ವಲ್ಲ ಲಿಮಿಎಲ್ರಜಿ 6ಕುಂರೂಧಔಿದ್ಲ ಜಾರಿಪಾರ 0 

೫0೬. ಕುಂಬಿ ಲಾಲಬಿ. 'ಅಿಯಲ್ರಿರೆರಾಅಾಅ ಔಲ್ಲೂಲ.ಜಜಲು ಇದ್ದಿ | 

ತ ನುಡಿ ಉಗ ಕು ಜಾರಂಯರ್ ಎರಿ ಅಔಔ ಜುಲ 

ಗ್ರ. ಲಿರು ಅಜ ಐಾ ಸಾಜ ಂಔ ಅತಿಾರಾಲಲಔಆತೆದಿ ಪೊಡೆ. ಈ 

ft ಬುದ್ದಿ. ಾಲಲಿನಿಜಾತಣ್ಣಲದ್ದು ಅಮುಜಖೆವ ಅಲೆಲೌಂಾಲಲ8ೆ ಉಲಿ 

೦0೬. ೮ ಅಯಯ ೮ಲೂಬೆಪು. ಲಿಂ ೨555ರ ಅಳುವ ಖೆ 

| ಫ್ 3ಬೆ ಇಜಾರದ ಇ೧ಂಾಶಾ393ರಿಊಿ ಅ ಾಶ್ರಾಶಾಬಿ ಅ ಬುಲಿ, 

ಲ. ಲು9ನೆ ದಿಬಿಜಯಿಆಸೆ ಅಕುಂಲೆಕೋಡೆ ಈಖ ಜರು ಬುಅರ ಮುಕಿ ತ 

ಇದೆ. ಅವಿಶುಲಿ ಅಲ್ಲಿಕು ಅತೆ ಉರು ಇ ಅನಿಕಾನೆಲ ಅಜ ನಿಜವೆ \ 

ಬುಲಿ. ಐಲಿಕ್ಠ 'ಎಲ್ಲರಿಐ ತಜಾತೊಲೊಚೆ ಅನೆ. ಜು 
ಅಬ ಲ ಆಲಿಜಾ ಏಲ್ಲಿ ಐ೮ರಬ್ಬಲಿಆ ಲಂ ಅಖಾಬಿಕಾ ಇನ್ನೂ 

| ಡರ ಜಿಲ್ದಾಠಿಕು ಈಜಸಖಬುಲ್ಲ ಅನನಿಕುಖಿೊಬೆ ಅಶ್ರಾ 3ನೆಯ ಇಶಾ 

ಆ. ಅಉಊಡಛಿಉೂಬೆದು. ಲಿಎಲಿಂತಿ ಹುದಬಸಿ೨ ಬ್ರತಢಿ. ಇಲ್ಫಿಆಸರ್ಲ ಕ ಬಡ 

ಬ್ರಲ್ಮಿ ಅಲ ಕನಿಬಿರಣೊಬೆ ಔರು ಜಿ ಜಾತಿ ಜಸಿ ಜ೨೦ ಚಿಲಿ ee 
ಅಲ: ಉಲಿದ ರಿಮಿಲುಜ್ದಾಬಿ. ಅಠಕುಜ ಅಯೆಬ್ಬ ದರು ಆಕೊಬೆ ಅಧಿ ವಿತ" 

_ .ಓರಾಧಿ ರಿಲಾಭುಭರಿಂಯಶೌ ರುಡಿ ಬ್ಲಾ ಇಡಿಯ ಈ ಅತ ಖಖಿಜರಲಿಂ, 
c 



. .'ತಾಲುನ್ಷಿ. ಜೂ ಆ595ತಲ್ಬಹಿ. ಇ 

ಜನಾ, ಆನತ ಈಲ್ರಿಐಜ್ ಅ೦ ಆಆಇಾಖಾರಿಎಅ ಹಬೆ ಅ.4 (ರಾಹಿ 

728 ಗಿ ಬಿಜಿ ಅಯಬಜಗೆ ಅಂಾಲಿಶ್ಶಾಯಿ ಅಲರಿಲೀಇಅ'ರಜಿಜಕ್ಕ ಅಣ ಕುಹು 

೧. ಈಗಾ ಲಾಲಿಖಾಡಿರ್ದಿ ಅಲಿ ಜರದು? ಇಷೆಟ್ಟ€ 8ಜಿ ಅಥರ ಲೀ ಇಲ್ಲಿ 

ಔಂ. ಅಣಶಿ ಜಘುಕಸೊಬೆಂ ಔಲಿಖ ಲೀಬರಜಖ ಬು: ವ ಹಃ 

ಜೆಕೆ ಯುವೆಬರೆವಿನ್ದಿ ಇಲ್ಲರಿಎಆ ರಾಗ ಬೆಸ ಅಕ್ಷ ಅಲಔಖಾ ತೆ 

ಎಬೆರಿಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲಲಿಜದ ಅಟ್ಟಿ ರಿಇಲಅಬೆಬಾ: ಬ್ರಹ ಲೆಕ ಲಾ ರಟ 

i ಅಲದ ಕುರ ಅಯಾ: ಜಾಯ | 

ತ್ ಅಲಲ್ರ ತಾಯೆ ಅಾತೌರಿಫಖ ಬಾತ ಬಜಿ ಜಾಜಿ ಕಲ್ಪೇ ೦೬ 
ವಂಲಜಿ ಅ ಲ ಜುಆಕಂದ ೨೮೦ ಆದರಗ ಮಿರ ಅಜಾ ಈ F Py 

ಯಾ 
೧ al! 1 

ಸ್ಯ 5 ಆಲರಾಆಗಬ ಉಔಚಿಚಾಲಿಜ್ ಉಜ್ರಶ್ರಾಆಲಿ ಇಠಾಲೆ ಲು ಜಲಯ ೮ ಸ 
ಯಾನಿ ಫಜ್ಣೂಅ ಬ ಚರು ಎಬಿಶ್ಪುವಿರಿ ಆ ಕೂಲರ್ ಜಾರ ಶಲ | 

ನದ ಬೊ: ೪೮ ಜರಾ ಜಾಹಿ ಜಲಬೂಬಾ ಲಾ 
:' ನ್ವು ಬಶಿತಾಶಅ: ಉಂಡ ಲ ೮ರಿಕಾಂಜಾರಿ ಜಚ್ಛಕ್ರಜುಲಿ ಜಲಲ 63 

ವರವ ಕಾಠಿಆಗೆ ಅಂ ಶ್ತಔೌಾ ಸರಿ, ಜವಿಬೆಪಿ ಉಯಜಿರಿ ಉರು 9 

1 ಇಡಾ 4 ಅಲರಿತಿ ತಾತ ಲಾ ಬಾತಾಣಿಯ ಭತ ಅೀಬಿಅಂ. 
ಡಾ. ದಂಧೆ. ಜನಿಬುಖಾಲದಔಿ ಬ್ರೊ ಹುಡಿತ್ರಿಯಿ ಜಾರಿದ. 
ಜಾ ಲಿಾಬೆರಿಆು3 ಅ ದ್ವೀಗಯೆ ಶಾಧರೊಧಿ ಈ ಜುಂ ಭುಬಿಲ್ಜ್ಛಾಯ ಲ 

ಉಭಾ ಅಣ್ಖಿಬುಲ ರೆದೆಬಾಡಡ ಕ ಬರತ್ ಆ 

1 
[| 

ಲೆ 

ಬಲ ಆಲಿ 1 ಜಿ 

೨೭೫೬ ಎಡಿ ಕಾಕಾಕೊಬಂ ಈರಿ. ಅದೆಸಜಲಿಕ ಜನೆ ಫಕನೆ ಸತ ಜಜಖಾರ 

ಅಕ್ಕಿ ಐಕ್ಯದ ಈಜ್ ಅ ಅಜಾಔ ಯಾತಿ ಅತೆ ಹಾ 

ಈ. ಆಸೊಂ ಬಿರುದ್ರತಿಯಿಕ್ಲಿ ಇಡಾುದ್ದಿ ಇರು ಬಿ ಕಾಹಾಜ್ಟ ಇವವ ಅಜಿ 
ಬುಕ್ಕಿ ಅಆ: ಅಪ ಖಡರೀಂದಿ [eon ಜಾ ಅಜಾಬುರಿಲೆಃ 

ಕ ಅಲಾನ್ಲಿನಿ ಲಾರಾಜು- ಜರಿ ಕೆ ವ ಅಲ್ಲಿಲಿಐಆಾರುಗೊಲೇ ಯೆ ಜಾ 
(ಜ್ ಲಲ ಚ ಈ ಲಿಂಕು ೨0ವ್ರಿಸತಾನೆ ಉರ ರಿ 
4 ಯಖಾಖಸೊಬೆ ರಿಔ ೬: ಉಧಿಧೋದ ಇ ಲಿಂ ುಜುಖಸೊಬೆಜಿ ರಲು 

| ದೆ ಎಲ್ಲಲಿಯಳವಿಕೋಬ ರಜ ಯಾಜುಜೂಯೆ ' ಸರಾ ಕಸಲೆ 
ಈ ಎಔ ಇಸುಅನಿ ಚಿಎಶಾರಿದ್ದಿ ಜಲಜಾ ಅಉಜಿಎಲೀ ಬಕ್ಕ ಅಲಲಿ 
ಇದೊಬೆ ಲೆರಿಿಜಾಖಜಂಪ ಶಬ ತಠಕ್ಷಂಲೊನರಿ ವಳ ಟಟ 
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ಈಖ: 

ಈ 

ಈ). 
ಈಎ. 

€ಾಜ . 

RAN . 

ಜಾಂ 

ಲಾಲ. 

ಈಸ. 

ಲಾಲ. 

ಟೂ. 

ಆಈ 

ಘೂಅನ್ವಿ. ದಂ: ೨3 ನಶೆರಿಜಿ, 

ಠಿ೫೧)೨ ಲದ ಹಾಲೆ ಜವೆ? ೮ ದರಾ, ಜಳ ಉಲ ಲೆ ಕಲಾ 

ಸೋ ಜೊ "ಫುಲ; ಜಲದ :-ಐಜಂ ಆತಾ
ಂ: ತ pe: | 

ಲಿಇಜಾ೪1 ೮ ಘಜಸಂಚೆ ಬಕೆಂಡರತ ಲತ 
ಅರಿತ ಜಲು ಡು ಎಟ್ಯಾಂಿ- " ಈರಿಲ ವಿಸ ಕ ಲ 

ಹೊ ಲ್ಸಿರಫೀಲಿಜ್ 6 ಆಪ ಅನೆ ಔಭಶುಬಿರ ಲೂಲೆ: 

ಆಸೆ ಲಲಜಬಮಿ ಲಿರು: ವಿರ ಹ್ಞುಖ್ಯಾಲ ಅಳುಅಕಿದ [3D ಲಿದೆ ಪ ಸ 

ಜಿಕೆ ಈರುರಿ ಲದ್ದಿ ಈ ಬೆ ಉಣೆ ತ್ರ ಶಸಕ್ರಾಲೂಯ ಜಾಡಿ 

ಫ್ಲಿಶಿಳಾ ಅ೨ಯಜಲ್ಯ' ಜಾಜಿ ಇಲ್ಲ್ವಾ ಬಾಯ ಅಲ. ಘು ಜರಾ ತಿ ತ್ತ 

ಧಘುಕಣಿೀನಲ ಬಾಕು ಖಾರಿ.” ಅಲತ್ರಾಳಿಖೆಲ್ಲಿಅ ಇಂದ್ರಾ ) ಉಪ 45 
ಅಳಾಈಂ. ಶಾಖೆ ಇಬದೆಲಮಿದಂಐಕುವ ಜರಿ 95೮ ಬಿಲ ಖರ 

ಅಶು 6ಲ್ಲೂರಿಖಿ ಉಜ್ಯ[ಾಲ ಅದ್ದಿ: ೨೪೨ ಸಿಗ ೨೦ರರಿ6ೆ 
ಧಿ ನಿಲಿ'ಲಿಲ್ದಿ ಲಶಾಸಾಶುಲಿ ಸತ್ರ ಲಿ ಛಅದಾಯಾಲುದಿಡಿ ಲಿಜಿಲಾಬಿಪ. 

ಜಿಕ ರರಖಿದರಿಎಕ್ಳಿ ಪ್ರಕ ನಿಲಿ *ಬೆೊಬಲಾ ಇಲಲಿ ೫ ತ 

«ಈಜ್ ಆನರ್: ಸ ಅಿರೇನಬ್ಯತ ಬ್ಲಶಡಿತಿ ಎದೇ 

ಬಲಗ ಬೆಂ fs pees ps ಬೆಂ: | 
ಅಂದೆರ ವರಯೊರಿ ಹೊಲೆ ಲಡಾಯಿ" ದಾ ; 

'ಆಲಕಾಅಸೆಬುದಿ ಬಾಜ ಯ ತಲಾರಿ” ಜಮಿಳ ರಾಜೆ KO) 

ರೂಂ ಬಶ್ನುರ ಅಸೆ ಕುಂದ ಅಸಿ ಡೆವಿಯ: ಖಾಲೆಈಲ್ಲರೆ 6 ಅಂದ ರ್ವಿಚ್ಛಪ್ಪ ಈ 

ಹೆರಾಂ ಫೃಜರಿಸಿ ಮಂಲಬವಿಳ ಜಗಾ ಜೂ ಅಕ್ರ ಬೆಡ ಎರಾ. ಸೆ | 

ಇಲುತಿ ಹೊದೆಐ. 9ರ ಕಲಿತ ಅಹಾಫ ಲಾಬೆಂ ೦೫೦9 ತಾ. 

ಆಗೊಬ' ಇಲಿ ಬೆಳಾಲು ಆಿಜಬೆಂ ಅಬ ಅಲ್ಬಂ ೮೫ . 

೩ಡಿ ಐನ ದಿಲೂಚಲಾ- ಖರಾರಜರಿಜೆ ಲಈಜಜಿಂ ಬಕ 

ಪ್ಹಾದಿ ಅಲ್ಫಿಖರಿ ಅಉರುಜಿ ೮ಎ ಅಲ್ಲಲಾಬಜಿ ಬರಿಣೆ ಆಅಿಕುಖಜೆ 

ಜರ ಜ್ಯಆಸಜ0ಲ ಬನಿರರಿ ಹ ಯ ಉಸ್ರ್ರಡೆ ಸ 
pe 

ಅಕೌಲತ. ಲಿಜಲಿ ಅಬೆಜ್ಞನಿಕಾಸೂಬೆ ಅಜಾ 

ಕಾಆಗೊಬೊತ್. ಔಲಿಐಆಗಿದ್ನ ಣರ ಬಜ. ಜಉವಿಖಯಾಯ 
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ಅ ಅ8ಔೆ್ಲದ ಠಜಿ ಜುಬಿಲಿ ಈಧಿಕಾಲ್ಬಾದಿರಾ: ಅಣ, ಬೀಸ 
pr ಅನಾಂತ ಇಲದ ಜರಿಜ೦ ೦ ಉಜ್ಯಾ ರಾಂ ರತಾ ಎಂದಿ ಲಿಯ 

ಅಲಿ ೫ಲರಿಲಿತಕುಖ ಅಲ್ರಿ ಜನಂ ಬ್ರಿಯಔ ಆರೇ ಅಖುಬರರಿ 

ಥ್ರ ಅಜ ಜೌದುಲ್ದ ವನಿ ವೆಂ. ಅಲಾನ್ ಅಖಾರ... : ಜಲಜ 

ಇ ಅಶುದಿಷ್ಠಾ ಉರಿ ಲಜ್ಞ್ಷ್ರಾಣರಿ`ಕ್ರಿಲಜಾರರ್ದಿ- ಇಂಡ. ಪತರ್ 

>: ಅರ ಅನಿಜೆ`ಈೊರಾಣಿ ಪ್ರಿ Np ಟು ಆ 
ನಃ ಇ. ಧವನಂ es ಆವಿ ಲೀಲಾ ಅಂ ಅಸೋ ಘನ 

Peg. ಪ್ರಯ ಅಲ್ಲುಳಾಯಕಗಲಿ ಅಭಿತಜಾಾ' ಔಲಜ: ಅಬಾರಕ 6 ಇನ್ನಿ 

"2 ಪುಡಿ ಕರಘಲರೇ' ಅ ಜಾರಿ : ಶಾಂತ್ ಅಜಜ 

ny ©. ಕ್ವಿಲಿಜಿಲ ಕುಜ ಅಪಾರ. ಅಲಲಿ: €ಜಜ "ರಿಜಾಬಿರ್ರಲಿಲ್ಲ 3 

ಜ್ಞ ಟ್ರ ̀ಅಈಾಲಅಲಿದ್ರ್ಕೆ ಅಮಿ ಉಬೆಖಲಿಆಲಿ್ಲಿ; “ಬತ ಲಕ್ಕ ಅಠಿಬಲಜಾ 

te ರ ಔ30ಲ ಅಖ್ಲಾಳಸಯಅಸೆ ಉದ: FEE ತಿ ಜ ರುತಾ “ham 

ಈ ಜಾಖ ಜು ಔಟಲ್ಯಾ ೮.೫9೮ ಜತಿ ಈ ಆರಿತು... ಲಾಜ್ ಇರಿ 
ಸ ಅವಿತ ವಕೀಗದುದ ಬಿಐ ಆಇಜಾಂಖಾರಿ ಅಜ 'ಅರಿಟುಕ್ಟ ಈ ಶಾಬಾದಿ 

ಆ -ಸಿಮಿ5 ಕುಂಬಿ ಅಿಜ'ಅುಂಲಜು ಆ ಪ್ರಬಕಾಬಲಿಕುಕೊಬೆವ'ಅಶು 

ಈ. ರ ರಿಜುಈ ಔಯ ಬಢಜಾಂಲ್ಲಲ ತಣಿಸಿ": ಉಂ 
೬. ಕುಲಿ ಅರುಲ ಔಯಾಖ್ಯೆಅದೆ ಅಲಾಲಿಬದಿ ಅಜ್ ಅಲಾಲ 

2೫ ಔಯ: ಲಿಜಾಂಜಾಲಾಜಾ' ಲೆ ಬಲಿಯಾಾಖಔ. ೮(ಏ೧ರಿಎು ಈ 
ಆ. ಬ್ರಾ ಇಲ 5 ಐ. ಈವ ಬಂ ವ್ರ ಜಾರುಯಔರರುಐಜಿ ಲೌಟಮಿ ನಮಲ ೧೨ಜ್ 

@ ೫ಬಿ ಲಾಲ ಜುಮಿ5ಪುಕುಣಾದಬೆ' ಅಿಘೊಬಾಲುಲು ಜೆ ಈಕುಜಾ 

PG. ಬೌ ಅಜಂ. ತಾರು ಅ'ಫಳುೂರಔ ರಖಾಖಿ ಅಲ್ ಅಬಜಲ್ಲ 
೮6: 6೮ 6ಬಿ ಆಲ 2೮೪೫: ARN ಅದರ: ಇಅಖ್ ಅಬುಅ ಶೂ 

ಕೆ ಈ Ws ಅ ಜಳ. ಆ ಜು pe ಆದಿ ಐಂಅಜ್ [3 

Ws ಅಂ. ಇದ ಅಬೂತದ್ಕ ಇರು (ಲಿ ಚುರ ಆಟದಿ. 
ಛೊಕುಜ ಜಾಲ೦ಿಬ್ಬ ಬೂಸಾ“ ಜರ ಅಿ58564 ಎರು 

ಲಲ ದ್ರಿಜ ಓಂ ಲಾಖಸಣಿ: ಅಜ!ಲೌಜುದ್ದಿ ಅ ಅಡ ಅಜ ಯಲಿ ಅಂದಿ 
೦೦೮೫೦ ಬ್ರವಿಆ ಜಾಲಾ ಅಬುೂರಈ ಇಲುಢ್ರಿ ಬ್ರ ನಿಲಿ ಇಲ್ ಲ್ರಲಿಅ೦ಿ ; 

9ಲಿಉರಾಧ್ರಿ 6ರ. ೮೬೦. ಇಲಿಆಗರಿ ಆಲಂನ “ಅಘ ಬುಲಲಿ್ಳಿ 

ಎ 
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'ಕಮಾಂಬಿಬಂಬಖಿ ಜಜಲಿಲ್ಲಿ ೨5250 ೌ ಎಜುಜಲಿ"ಿಂಜಾಜ್ದೆ 
ಅಜ್ಜಾಲಿ ಇಲಾಔ ಅ: ಅಾಡ್ರಿ ನಾಡೆ 3೮೮! ನಾಡಾ ) 
ಅಲಿಜಖಜ € ಔಯಭ ಯಜ್ಞಾಬೀಂತ ೨ರ ಖಿ ಅಂ ಲಿ ಎಶುದಿ.&ಔ 

ಆಧ ಲ] ಲನ್ಸಿನಅಲಆ ಅಂಖಾಾಜಾ:ಕ್ಸಾಯಿ. ಎಲಾನ್ಲೀಂವಾಣಂಂಡವ 
| ಜಅ೦ಲ 'ಅ8ಔಿನಿಕ ಲೌ: ಎಜುಟಲಿ ಆಈ ಖಾಲಗೆಯ ಎಡ. 

ಅಖ ಧಂರಿಲೊಲಜ್ ಉಾರಮಿಲ ತ ಬಳ್ಟಿಲ್ರಯಲ್ಲಿ ಅ್ರಧ್ರಿಔಖಿಕೃ ಕುಲ 

ಜ. ಲಿನಿರು ಬಿದದ ಇರೂ ಲು ಉರಮುಉಲುರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅಿಬ್ಆ ಇಆಡಿ 

ಖಾತ 30 ನಿಮಿ ಲಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಪೌರ ಭ್ರಪ್ರಾಯ ಬರಿಸಿ 
ಅಲ. ಅ ಇವು ಜೋಜಿ ಆಲಿ ಬಡಾ ಗವ ಹ್: ತ ಟಿ 

ಅಲ್ಲ ರಿಅಲಡೆರಬಿಲಲ೫ ಬರತ ಅನ ಬೆಲ್ . ತೆ 

ಅಲ. ಲಾರಾ ಅಥ 3ಾ5ಜಾ ಅನ್ದರಿಅಅಔರ ಯದ "ಅವಿತ | 2 
ವಿರಿರಾೂಸಾಜಾಶಾಢಿ. ಅಜುಂಜಾಧಿ: ಇಲ್ಲಿ ದಿಂಡಿ ಇರಾ ಔರ ತೆ 

ಉದ್ರಿ. ಉ್ಪಾಂಲಿರು... ಲಿಯು ಉ್ಯ್ಕಾಶಾಂಖಿಶ್ ಮೂಖ ೦-510 
ಚೌ ಆಗಿಕ್ರಾ ಜರ ಈ ಎಲ್ಬಅಕ್ಕಿರಂ ಅಜೆ ಅ 0೬3 ಜಿಲ ಇರಾ 

ಅಲ್ಲ. ಲ... :ಉಲ್ರೀಸ ಜಂಠಿ ್ರರಯಲಾಖ- ಉಲ ಕರಿತಾ ಈ! 
ಲಿಔಿಆತಿ. ಬಿ ಲಿಜಗಳ್ಟೂ ಉರ'ಐ. ಅತಿ ಲಿಜುರ್ ಅದಿ: ೦ ಈಡಿ 
ಅಬಿದೆ ಒ೦ರಾಚಾ ಒಿರಿತ( ಅಜಾಜಸಖಾಧಿ 6 ಇೂರು9 ಬಲ್ಲಿ ೮೬9% ಯದಿ ತರು ಸ 3 

ಅಪ! ಬೆಲಜಾಜಾಜ್ಞುೂಲಿಮಿ:  ಲಿಥಿ ಕಸನ್ಸಿಲಾಅ ತಯ) ರರೂಯಿಅ ಅಕ್ಷರ ಅಜೆ 
ಲಖಿ ಆರಿ ಐಾಲೆಫಾ ಜ್ಲಲ್ಬಿಜಾವ ಅಕರ ESE ಜಬಿಕಲ Sule 

ಪ. ಅಸದಿ ಐತೆ ಡೊರಿನಸಲ್ಲ ಬಲ ಉಶಾ ಔಬಶ5ಎಜಾಜನ್ಸಿ ಕುಮ 
ಲೈಜಾ ಉದ್ದಿ ಲಔ. ಆರಿ ರಂಬಾ ಆಜ ಅಃ ಉಕ್ಕಿ ಔರಾದ 

ದೂ ಲಂಬಿ; ಎ್ನಲಿೌಅಔರಯರುಅಾ ಔದಿರಅಖಅಲ್ಲಿ ಜಂಬ ಇ ೮೭ 
ಛೂ. ಅಲ್ದ ಠಿ ದಿಬಖಾ ೧೬ಲರಾಆತೊಬೆ ಉಣ್ಯಾ ವಿರರೂಕಾ' ಯ. ಚಿತ್ರಿತ 

ಆ ಉಯಿು ಉಚ ಕಿರಿ ಅಜಾ ಇಉಊಲಾಳಿ ಎಲಿಜಾ ವಾಣಿ 
"ಅಬಾ ದೊಜಾುಬಿಶಾಬಿ ಲದ್ದಿ ಈಖ ರವಿಯ, (ಕಜೆ ಆ ಕ u 

Bow: ಲದ್ದಿ ರಔಿರಅಅಶಯ  ಅಅರಿಲ್ಲಿ ಉಮಿಖಯಬಲಲ ಬಲಧಿನ್ಷಿಸಅಿ8ೆ 
ದರಿರ(ಜೌ್. ಅಬಿ ವನಂ ತಖಲ ಇರುವ ಜಲ ರಿ 
ಹು ಬರುಬ್ವಳೆಬೂಲಳ್ನಾ ಲರಬಾಯಸದ್ದಿ . ಲಬರಾರಾಾಐಆೆ ಉುಲಜಜಿ 
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ಅಲ್ಲಿಕಾಉುಣ್ಗಾಂದಿಕ ಲಾರುಜ್' ಜ್ರೇಣೆಲೌಂಕಿ ಅರಿ ಬಪುರಿಲ ಬಜ ಾ 
ಮಲಿಬಪಿಟಲಿಔ ಧರಾ ಉಡದ್ಪಿತ್ತಿ ಔನ ಕುಲರೆಯಿಜ್ಞುಯ ಇಲುಆ ೮5೩೬4 

ದಜ: ಅಧ ಸದಿದ್ವರಾದ, ಲೇಕ್ ಇಲುರುಲಿಬ್ಬಲ್ಟಾಯ ಅಅ ೂಆಕುಲಾ 
ಜನಂ ಅಖಾಡ ಅರಬಿ ಇಂತು ಧಿಮಿ ಉಧಔಅಜಾಕ್ಟುಂಬಿಶೆ. 

Bow. ಖುಬಲಿರ್ಲಿ ಜಯಾಯ ಜೂಖಜ ಜಲದಲ್ಲಿ ಅ 2೮8 ಜೌ ಅಲಾಲರ ಘಟಿ 
6 “ಣೆಯ 'ಅಜಿಖಿಬುಜ ಅಖುಟಔ ಶಾಯಿ ಅಂದಿರಿ ಜರಿಜ್ರಾಲಾರನೆ 
ಲರು! ಆ. ಲೂಯಿ ಲೆಲು ಕಜ್ಜ ಜಾಲಯಇಅಶ್ಟ ಆಎತೌಾಎಲ್ಯಾ 88 ಜ 

ಔರ. ಎನಂಜಜಾದಿ: ಅಲಾಲ ಜಲ್ಲಿ ಲಿ55ಎ ಜು ಶ್ರಾಜಿಲ್ಫಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ರಿಜ್ಜು 
£ 5856 ಅಬಿಶಡಿಖ೫ಬ ಆಮು ಆ ಶಾಲಿ ಆಂಕ್ರಾಂಜಾರಿ ಅಬಿಜ್ರು ಚರಕ 

೧. ಅಲಲ್ಲಿ ಭಮಿಂಬಿಖಂಯಜ ಬಲದಿನ್ವಿ ೨55೯೫9 ಅಜಾಜರಿ ಗಹ ಐ 
ಅನಾಗೆವಿ ಅಖ್ಖೌಬುಲ್ಲಿ ಜಡಿ ಬ್ರದಿವಲ್ ದ್ನ ಅಟುತಳುಂಆತಲಲಿದ್ರಳು 
ಬಳ7ಜಾಾಯಗೆಂ ಜೆಲಿ ರಿಸಿ ಇರದ ಅಲಾಜಾಾಅಾಲಗೆಂ ಲೀರುಖತೆ 

ಜರಾ ಅಲ ಲಲಿರಿಳ್ನಾ ಔಎಲಿ ಉಬ್ಬರ ಔ8 ಮೊಟ್ 

ಔ್ರ. ಅಆ. ಅಖುದಿಕ್ತಿ ಅಂಬೆ ದರಿ ಔಲ್ಛಳಸಲಿಜರಿ € ದಿಆಆ೦ಎ೬ಆಸೆ 

ಅಜ ಅಲಾ ಾಜಾಕ್ಸುಬಿರೆ ಲಿೀಕಾಜ ಜ೫ಕ್ಲಾಡಿಕ ಕುಜನ ಲದ 

Be: ಜ್ರ ಸರಲಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಎತ ಬರಿಕಾಉುಜ್ಜಂ ಔರ. ಜಆ೦ದ್ವ ಉದದ 

ಅದಿ ಖಾಜಲಿಲ್ಲಿ ಅಿ5ಔನಿರ೬ ಅ: “೮೧ ಕ್ರಿಜ ಮ ಇಳು 

ಬುದ್ಧಿ 9೮5 ಇಶುಲುಲುದಿಬಾಲ್ಲಾ ಆ ದ ಅಬುಂಳುಜಂಅಲಿಡೆ ಬು ಓಳೆ 
ಈ. ಅಲಐಖಗೊದ ಅಬುಯುಸೆಎಂಲಿದ್ರೆ ಬರೆಕು: ಕಿಲ ಔಶ್ರಾಜಂದೆ ಶಾಲ 

ಅಎಔ ಆರಿ ಬಿರಿೋಬಪ್ರಸಾತಿ ಅಜ್ರಿ ಬಳಿ ಕಾಲ ಬಾವಿಾಲ್ತಾ ಆತೋ 

ಈ. ಅಇೊೌಅಜು ಅಠಾಯಾರ3 ಅಖಾಲಿಠರುಡಿ ಬಿಬಿಜಖಾಜಾೂಬಿಜಿ. ಲಿರು 

ಡಿ.ಸಿ ಎಜುದಿ ಛಯುಲಪುಬಿಬಾರುಾ, ಆಸೆ ಲೆ ೊಯೆ ಬ್ವಪ್ರೂ ಯೆಂಡ ಅಜ 

ಈ... ಔಫಿ ಇರುಆ೦ ಔಿರ್ಮದಿನಿ ಬುಚತ ಇಸ್ನಿಆಲಾಶ್ಟಾರಿಕು” ಅಖುದಿಷ್ಷಿ *ಇಲುಆ 

ಈ»: ಔಸ್ರಾಹಕೊಯೆ ಲ್ರುಖಯ ಬಳಿಲ್ವ ಆತ ಜರಿ. ಅಬಾಲ ವಲ 

ತ್ಯಾ 

ಅಲುಲಿ ಅಲೂಲುಅಸೆ ಲಿರಾ್ಯೂಸಖುಖಔ ಇರುದಿ ಜೌರೊಜಎಜ ೧೧8 
ಈ. ಎಜಾ ಖೆ ೧೮೮೨೮೬೫೦ ಕುಬಿ ವಿಜಾಜಾಲ್ಲುಕ್ಲಿ. ಲಾಡಿ 99 

*ರಾಲ ಎಲಿ ಸದಿ ಜಜಖರುಖುಬಿಬಾಲ್ರು ಖೈ ಲಜ್ಯಾಲಶಾಂ ಅಲ ಕುದಿಉದಲ 
ಎಲ್ಲೂ ಅಲಿ ಏನ್ವಿಸತೊರಾಆಗೆ ಬಠಕುರಜ್ ಎರುದ ಅರು ಬರಬೇಡಿ 

K. 
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ಈ. 

ಈಲ. 

ಪ್ರೂ. 

'ಈು. 
ಈ. 

ದು. 

ಅಶ್ವಿ. ಔಯ ಆರಂಬ. 

ಉಶಾಲಬಿಳುಲಾಳ್ಳುಯ: ಜಠಿಉದೆಬ್ಗಲಿ' ಅಮಿಬಂದ' ಔಜಾಂಲುಅಲೀಕ್ಕ 

ಶು ಶಿರೇ ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರಿ ಜಾಲಾ ಜ್ಸುಯೆ ಅಹ್ ಖಸಬುಕ್ಯ 

ಎತೆ'ಕಲಲ್ಲಿ ನನದ ರದಿರಾಂಔ ಆತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ಸಿರಂದಿಳ್ದ ಕ್ಲ 

ಬಖಾಖರದ್ದ ಕರರ ಜಿ ಇರರ ಣೆ ಅರ ಅರ್ಲಿ ಯ. 

ಜಮತ್ ರ೭ದಿರ ನವು ಕುತೊಜಔ ಲರ. ಲಿಶಾರಿದ್ದ ಓಳೆಳ 

ಎಲಿರ ಬಿರ 6ಕುಲ ಬರೆ SN ದಿಜ್ಜಯ- ದರೆ 

ಇುಲ೦ಿ ಅ. ಯುತಿ ಎ3: ಔಂತ ಬರ ಲಿಜೆಮಂಬಾರದಔ ಆತಿ 

ಅಜಾಂಸಾಜಾವಿ .. ಜ್ರಜಾಲುಜುಲಿಖಾಲ್ಲು ಜಸ" ಅರ ಜಾಜಾಲ್ಲಿ: ಶು ಜಬಳಿಟಲ 

ಅಲ್ರದಿಜಸಲ ಅದೆ ಅಬಜಾಜಾಧಿ ಆಯ, ಬ6ಅ ಅವರದ ೭೮೪ ಬೃಖಾಬ್ಗ್ಧರಿ 

eo ಶತಾಯ ಅಲಲ್ಲಿ. ದಮಿಜಜೆ ಖ೦ರಿ ಎಠಂಡೇಲಬುರಲ್ಲ 

ಅಂಜ ಹಂ ಲರ ಲತೆ. ಜಲಂ ೩ ಬಜುರ ಗೆ ಅ ಜೃ ಜಲ 

ಲಿಇರಾಲ್೨ಲುಡಿ ಇಲಾಖ ಶೆ? ದ್ವಿರು-:- ೫6೮ ಅಮುಬದೆ ಅ್ರಜುಮಿ ಕರೆ 

ಧೂ ಅಜಯ" ಅಜ್ಜಬುದ್ದಿ *ರಾಜಳ ಅಠ ಜಿಎತಿ ಬಲಿತು 

ಅಖಿಾಬೊಯೆ ಖಲ ಜಿಲಾ ಶೂರರು ಅಧಿಶಾಲಲಿ ಕಾಜಿ ಮಿ 

ಜ್ಞ ಅಭುತಶಾದುದೆ' ಅಶುದೆ ಬಿಮಜಖಾಶ್ನಾರಓ ಅಅಮುಅಸಅಲಿಕಸೆ ಅಶುಭ 

ಈ ಅಜಖಾರ್ದಿಸೆ೨ ಖುಜ್ಞುಬಿದೆ ವಿಕ್ಕಲಅಬೆಬಾ.. 

ಜಸಿ. ಮ ಅಯೆಸ್ಸಜಿಕು ಅಬೆ ೨೦೦೨ ಅಔೆರಂಜಿಿ ' 

ಖೌಖ್ತ ಬಿಜಾ 3 ಎಲ್ಲಿ ಎಅರ್ಗಿರ( ಯರು ಬರ ದೆಲ್ಲಿ ಇ ಎರಿ ಲಾಕ 

ಖಂಟ ಅಬು ದಿಬಲ (ಈಲಿಕಾಖಕೊಲೊಜ ದಿಲಜಾಯ ಶಶ 

ಈ ಬ ರಿಉುಲಿಉಲುಲ್ವಯ. ಲಿರಿರಿ ಅಯೆಬ್ಬಜಲಿಕುಅಬ  ಲ್ಪಅಸ೦ ಲಕ್ಕಿ 

ಈ: ಅವಂಕಾಕಾನಡ ಬಿಸಿಲು. 

ಣಿ. ಲಿಬ್ಬುಕಾ ಮಿಂಅಬ್ಜ್ಮಔ ಜರಿ ಲ; ನಲಲ ಬಿಮಿ: 

೮ ಈ ಬಜ್ ಅಬೆ ಇಲಾ ಅಖುಲ್ಲಸಲಾಲಲ್ಲ ಅಡಲಿಬ್ ಅಶು 

ಜರಿ ಐಅ9 ಸಂತೆ ಬನಿ ಅಯಾರ್ದಿತು' ಅಜ!ಆ೦ಿ ಉಲ್ ಅದೆ *ಉಹು 

ಉಲ್ ಲ೪ಲಕಾಲತೊಬೆ ಐಜಿ 

ಅಶಿಖಂಅಔಲಿವವ ಅಲದ ಔಟ ಅಿಅುಜಅ ಲಕ೭ಕುೊಬೆ 

೪5೨೪೨ ಅಲ್ಲೆ ಅಿಬುರ ಲ್ಪ ಜುಲಿರಜಾಲ್ರಜು ಅಟತೇಅಅಲಜನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ 

ಎಲಿ ಆಸ ಇದೇಕೆ ಅವಲ ಇ ಅಆಯಯಿಂಪ  ಅಬುಲ್ತಿಲಿರ: ಭೀಅಜಿ ಕುಣ 
ಅಬ್ಬಿ 
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-ಜವಿಕುಃನೊಬೆ-ಅಖೆನಿನಿಅ ಇಲ್ಲೆ ಅಲ್ವಿ 'ದಂರಹೂಚಿ ಸಜ ಆಶು 

:ಔಿ. ಬೌದಿಚಾ ಔದಿಜ್ತಾಜ ಈ ಅಲುಬುರ್ಪು ರಾ ಡೆ ಔಲಬ ಇಲುಂಶ್ ಈ. 

'ಅಜ್ಗಪೌಯಲ್ನಿ ಈ: ಪಲಕ. ಅಲಾತಯಜ್ ಎಲ್ಲಾ. ಜಲಿಲ್ ಶುಅಜಸೆ 

 ಪ್ರಜಜ್ಞಾಜೆಐದಬಿಮಿ ಅರಾ? ಇಲ್ಲಲ ಡೀಲು ಜಾರೆ ಜಾಜಾಂಶ್ಞುಯ. ಲೈಬಿಜಕಾ 

ದವಿಣ 'ಶಿಲಿ ಲಾ ಕಬಜಾಜಾಕ್ಸಾಯಿ' ಲಔ ಇಲಾದ: ಟೆ 'ಠಾ79೮ ಅತೆ 

( © Rg ಅಜಾಖಜು್ಧ ಅ ಚಾಯ್ ಲೆಲಾಲಾರಾಾಯಣೆ ಅಜಜ 

"ಛು. ಕಾಲಿಣ ಆ ಕಲಿ ಅಬುಆರಿರ ಲಾಲಬಿ. ಭಖ ಐಜಿ ಬಬೂ 

| ರಾರ್ಲಾಖಿ ರಾಲ್ 3ಬಿ ರರ ಬನಿ ಖಪ್ರಾಈರಿ೬ಾುತ್ತಾರ ಅ ಬಿದ್ ಲು 

ಅ ಬಿಎ ೮50 ಅಲ್ಲ ೪ ಔಮಿರುಣು ಅರುಲಲ್ಧಿ ಕ್ಲಈಬತಲುಲ್ಲ ಲಿಾಜಾಂತ್ಟಾಯ- ಈ 

el. ಓರಣ ಕೀದಿವಿಣೊವ ಅರಿಇನರುಅಸೆತಿಯಿ. "ಅಲಲಿ 228 ಮನಸ 

'0೭3೦ಆ ಮಾಲ್ಮಿಶ್ಲುದನಿಅಜಾಕ್ಲುಖುಅರ ಈಯಲಿಲ್ಣ ಬಜಬರ ತ್ ವ 

"ಕಾಜಿ ಯೌ ಕೂಸೆ ಅಳ ಲೌಬು ನೇವಲ್ ಅ ಬಬರ ಆ ಅಪಿ:ಬಿ 

© ಎ೦ಲಿಅ ಬು5ಶ್ಲಾದಅಾಜಾಳ್ಳವ. "ಲಲಿ ಎರು ಇಲ್ಲಿಜು ಬಲ್ಲಿ ಇಲಲಿ 

ಧಿ. ಲ ಶಲ್ಯನ ಲುಲಾಾಲ್ಫಿಕಾರಾ 5 ೧ಯಿ ಶ್ರೂಜುಲ್ಬ ೫ನ ಇಇಲಿರ ಇ ಔಲಾಬ್ಟಲ. 

ಔಟ ದಿ ಧಯುಐಜನಲಿ೨ಿ ರ) ತ್ರ ವ ಇರಾಕಿ ಅಲ್ಕಾ 

ತಾ. ಅತ "ಭುರೆ ಅಜಾರ್ಕುದೆ: ಇಂತಾ ಇಲ್ಬರಲಿಕು' ಇಲುಔ ಆಸೆ ಧಮುಂಜುಸೆ 

ಲಾರಾ. ಇವಾ ಇರುಜಾರುಯಿ ವಿಮ ಹಾಜಿ. ಅಂಕು ಅಜಲಿರಿರ ಆಲಿ 

ಆಗ್ರ ಇಲಿದ ಶಾ:ತ್ಟಾಣರಾರುಂ ಜತ ದಿ. ae 

ಔರ ರುಲಾ೨ಿುಾ 99 9: ಸ್ ೨) ಅಲೋ 

ಅಜುಳ ಪಾಯ ುರಶ್ಲುಾ ಒತು ಅರ 2ಬಲನಿಲೆ ಅಧ ಹಗೆಯ - 

ಈ. ಅಲಿಯ ರಜಾ ಖೆ ಕಂ ಾರಾಔಜಾಲ್ರಾ (ರದ ಸೆ ದಿಲಿ ಲಾ 

ಲಾಯ ದಿದ್ರಿಜ ರ ಆಲಿಲ್ರ 'ಬಜಿಲಿಜಾಂಯಲೆ ದರಿಅಾ ನಬಿ ಶುದ ರಹಿಬದಿ 

ಜಲಿ. ಜುಪರಿ್ದ ಬಬದಿಖ ಅ; ಖರ ಅವಶ ಅಲಿ. 'ಲಿಜಲಿ 

ಅ. ಲಲ್ಲೂಂಔ ಔರಿಅಾಲ್ಲು' 'ಅರಿಶಲಿರರಿ: ಅಲಬನಮಿ.  ಅಳುಅಬಕಾ 

| ರಿನ ಜದ ಇಂಗೆ ಬಿಡಲಿಚೆ ಅಲುಾಯಿಕರರಿ 

ಅಲ. ಅಖುನಬಮಿ. ಅಬುರುರಿ ವಹ ಬಿಬಿಎ 

ಅತಃ. ಬಬ್ರಿಯ ಅನಾಜಾದಿಬೌಬಳುಲಲ್ಲ ಇಶಂಳಯಲು. ಅಲ್ಲ ೮0೮೮೫ 

ಡೆ. ಉಕಾ ಖಾರಿ ಔನ ಸ್ರ ಜಿಲಲ್ಲ ea ಐ. --ಲೀರುಡೆ 
K 2 

ak 
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ಏನೆ ಉಲಿ ಇಲೆ ಅದಿ ಔಯ 9 ಇರೆ ಅಶುಬತದೆ ಆಖ 1 
. ಇಲಲ ಬಶೌ್ಲ ಯ ಜುಗ. ಈನೆಿಯ ಇರುಶಾರಠಿ ಉಂಡಿ 

: ಅಲೀ ಜದ ತಿದ್ದಿ ಅಂ) ಅಜ್ಞು ಬೆಬೆಲೂಲ್ರ ಸಔ ಲಾಈ ಅರಾ 
“ ದ್ವಿ ಅರಾ ಐಂ: ದಿವ ಅಜ ಬಿಂಲಾಜಯ. `ಅಲ್ಲಲಿಜೆ: ಆಕ್ಸಿ) 
ಲಾಲಿ ಖದೆಬ್ರುಶಾಯಿಬ್ದಿ ಲ ಜಿ ಅಅಯಲಿತಾಜಾದ ಅಿೀಕುಜಅಬಸೆಲ) 

. ಅಾಲಾಲವ್ವಿಂಸ ಐಬು ಅಲಿದ ಜಿಬ್ರುಬ್ಟ ಸ) ಚಾರ ಶ್ತಾರ್ರಖಚಾಲಾಶ್ಚಿಯ- ಅಲಂ 
ಿಿಎಿದಾವಣ ಇಂರಿಅಿ ದಟನ್ಲಾಜರಿಆ6 ಬ ಅಈಿಶಿಲಕಬವ ಇಎಂಐ ಅ 
ಉಗಿದ ಅಜಾದರಿ ಘಎಂಅಅಸಜಧಿ ಜಲ್ಲಕುಳಖಾಲಖಿಬಿ. ಈ 
ಖೆ ಬುದ್ದಿ ಈರಿ. ಬ್ರ್ಬಕ್ನಾವಿರ೬ ಅರಮ ಕುಶಾ ಅಜ.ಬಿಬಾಲ್ರುಜ್ಞಲ್ಳಿ 

Wi oS) ಅರಿ ಎಜು ಅಖುಕ್ರಿಜಸ ಬುಲ್ಲಿ ಅಮ ಬರಲು 

ಖಾನಂ ಔಲಿಕಾಬೆಲುಡಿ ಇಲಾಂದಲಿ ಪೆಯಜಾಜಾಶ್ಲುಶ ಪೌಹ್ಈ ಅಆ 
ಅರಿ ಇರಿ ಜರಾ, 205050 ಚಿಲಿಖಾಯಲು ಈ ಖೆಯಿಕಾಜಾ ಈ 

* ಇಢಿಲಿರು ಅಲಖಾಲಖೌಿ. ಐಠಬ ರಿತ ಬಲಿನಿತ ಆ ಪೌಹ್ಅ ಆತಿ 
ಬಿದಿರು ಔ2ಔಅಯೇ ಅಜ್ರುಳುಬ್ಬಜ್ರಾಯೀದ ಆಆ ಅೊಬೆಳ ಲಃ 

* €ಆನೆಯ. ಪ್ಯಂೆರುದಿಲ್ಲಾ ಆ ಅಧಮ ಅಜ ಪ್ಫಢಲಿಯ ಈ ನಿ, 
ಅಶು ಉಬ್ಬರದ ಜಿ ಜಾಜಾಂಶ್ಸಾಯಿ" ಲಿ ಔಯ ಓತ 

ಬುದ್ದ ಆಲ್ಲಿ ಬೂಶಾಯಿತ ಲ್ಲಿಯಿಎರುಫ ಫ್ಯನ್ಷಿರ ಬಂ ಬಿಜ್ಲಿ ಶು 
ಈ ಯೆ ಕಿಡಿ ಇ ಲಾಲಾ ಪಾರಬುತೂರಸೊ ಕಿರುದಿಆತೆ ಲೂರಿ 

. -ಅಜುಡ್ರಾಯ ಬರಿತೆತಿಎಂ ಬ್ರಿ ಅರಬ್ರಳಿದ್ಧಿ ನಬಿಡಬರೆಲ್ಲ ಿ ಅಾಜಾಕ್ಞುಯ: ಅಬು 

೮೫ ವಿಖ್ಯಾಳಾಲ್ರರ್ರ ಯಿ9ಯೆ ಎಲ್ಲಾಣ ಬವಿತೊಬಖಔ ಅಬೂ ಶಾಅಜಸೆವ ಅರಿ 
; ರಿಕ್ನತೊಬಔ ಡಿಎ ಬರ್ಯಾ ಅಮಿ ಅರುಬ್ಬತೂಬಲಾ ಆಲು ಇರಾ 
“ಬದಲಾ ಜಜುೂಬೆ ಲಿಲಾ ಲಿ ಜಾಲಿ ಠಲ್ದಾಅಿ*ಬ್ಯಲ್ರಯ ನಿಜಾ 
ಜ್ರ.  ಲ೮ಲಿಕುಣೊಬೆ ಠಕುಜಿ ಅನೀಲ: ಜೌ ತರ ಘಾಲಿ! ಬತಲ 
Pr csesanld ಲಿಲಿಲೂಬೆಜು. ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಜೆಂಂಜ ಲಿಜ್ ಅಜಾ 

. €೦ರಿರಜು ಔಲ ಉಡು ಇಜಾಲರಿರಂಡಾ ಬರಾರಕ್ಕೆಸಅಳ ಲಕಲಕ 
ಎ ಸಣೊಬೂತ ಆರಿನರುಲಲುರ ರಆಸ ಸ "ಉಜಮರಲಲನುಜ್ದಲ್ಯ 

. ಶರ ಠಜು5ಿದಜ್ಞಾಳ್ಲುನಿ ಕಬದಿಎಡಎಲ್ಲ ಬುರಅಾಜಾಶ್ಞುಖಿ. ಇಂ ಲ್ರ | 
- ಲಿಶೂಯಣಣೆ ಅಭಾರಿ ಜಶಶಿತಿ. ಅನ್ನಲಿ ಇಂಗಿ ಎಆಲಕುಣೊಬೆ ಹರೆ 



ಠಾಶದ್ರಿ"ಔ ಆತಾ ಡ್, 1 7? 

ಔರ. ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಜತಿಷಠವ (ಆತುರ 6ಶೌಲಿ ರ್ರಿಜಾಖುಖ ಅ೭ರಿ ತ್ರ 
ಈ. ೨೫ ಅಲಿ ಲಳ ಜಾಲಿಐ ಜರಿಈ ಆಂಡಿ ಉಳಿ ಲಿಜತೌ... ಠೋಲೂ 

ಅಜಿ ಅಟ 65 ಅಢ ಬಾಲದ ದ್ವಿಜ್ಲಾಲ್ಪಾರ ಲಿಜಲಲೆ ಆ9 ಲುರಜರಿ 
ಫ್ರೊ. ಬರಿತ. ರಿತ (ಚೌರಿ... ಬ್ರಳಡಿರಜ್ ಅಶುಆಲಿ 99 ಅಂತಿ 9ಡಿ 
06 ೂಲಿಲಾಶರ( 99 ಬರನಿಯೊರೂ ಈ ಪಶಿಎ ಆಲು ಅಜರ ೨. 
ಈ. ಜಕುಬಜೆ ಆಲೂಲು ೫ ಐತಿ ಬಿಅಾಜಾಕ್ಕುಯ ಲಾಲ್ ಈಖ ಮು 

ಐಜಂಯಿ ಬಿದಿ ಅಖಾದಿಜಾಜಾಂಕ್ಸುರಿ- 

ಆಲ. ಅಳೆ ಲೆಔಅಯ್ದರೆ ಆಲ ಈಅಅವೆ ಡಯಾ ವಕುಣೊಬೆ ಕುರ 
ಬಿದಾಲಿಜ ಅಖುರ್ತೀಅಅುವ ಬಲಿಪೊಜಔ ಎಎ್ಪಲಿಕಿರಾಯಗೆದಿ ಅಆ 

ಶ್ಚ. ರೈಕಾಉುಡ್ಟಂ ಕ್.  ಅಜಾಜು$ದ ಬಿಚೆ ಅಂಬೆ ವಿಮಿಜ್ಞಲ್ಠ ಅಂಜಿ ' 
ಈ). ಅಶ್ವ» ಸ್ರಯಾಯ ಈ ಲೀಜ್. ಅಜ್ಶಬಾಲ್ಮಿ 'ಆ೨699 ' 

ರಿಕ್ ಅಅಾಕುೂಶುಅ ಅಳುಜೆ ಶಾರಿ ಅುಔಾ ಕರಾ 

ಖತಿಸ ಇತಿ: ಬರೆ ಈ ಅಲಿಂಜ್ುಈ ಆತ ಬರತ್ ಬುಲಿ 
ಈವ. ಆ೦ದಿರೆತ ಜ್ತಿ ಬಜ ಇಲಶಾಬಿಳುಜ್ಠಲೆ, ಜಿಠೊಬಿ ಅಆ 

ದ್ವಿಜಾ ಬಔೆರಿಖಜ್ಞ್ಣ ಲಾಬಿ. ಅಖ್ರುಅ*ಲ್ಪರ್ರಯಾಡಿ ರಈ ಬಂಜೆ. 
ಅಡ. ಲಿಬಾ ಇಲ್ಲ LAS ಇಬಾಲಲು ಔಲಿ ತಾಜಾ ಸಿಬಿ ಲಾಜುಜ!! ಅಲಾಲ ' 
ಲಾ : ಶ್ರುಲ್ಲೂಡಿ ಲಿಇಜಜ್ ಕಉಾರೆಜಾಊಥಿ. 5 ಅಲ್ಲೊದ್ದಿೊಖಾಣೆ 6 

೮ಈ ಯಂ ಡಿ ಲ ರಿಜಾಜಾಶ್ಟಾಯಿ ಬ ಅನೋ ಅಅುಯಿಜ್ಞಾ 

“ಆಟದಿ ಅಲಿಜೆ ಬಬ ಕುರೆ ಆಟದಿ. 

ಲಾತಾ. ಅನಿಲ ಇಶಾರ ಕಲ್ಲಿ ಜಖಂ ಮುಕಿ ತರಾಲೂಯೆ ಜಿತ ಪಕ 

ೊಬೆ ಜರ ಆಬಿನ್ಕ ಅಿಖೂಬೆೊದ್ಧೊಳುಡ ಇಲಾಡಿ ಅಜಾ 

ಲಂ. ಅಾಠುಳ್ಕುಂನಿವೆ.. ಅಿುಜ] ಅಜರ ಜ್ ಜಿಖರಜೌ ರ ಬುರಾಂಲುಈ 

ಬುಲಿರೆ ಜೂ ಅಐಔ ಲಿ೨ಜಾಜಾಜಿದೆ ್ರಕುಬಲಿುತ ೨೮೫ ಜಿಲ ಬಿರಡೆ 

ಲಾಈ ಖಲಿ ಕೆದ್ದಿ ರುಖ ಅಶಾಯಿ (9೬ ಜೌ ಅ ಅಲಲ್ಲಿ 
ಲಾಡ ಈ ಆಲ್, ಜ್ಯಲಿ೬ಗ ಅಮಿಬಿಕ್ಷಿ ಬೃಕ್ಗಿ ಆ೦೮ ಅಈಜೆಲಬುದ್ಧ ಅಲ್ದುಳಾ 
ಪಾಷಾ. ಬ್ರಸ್ರಾರುಶಿ ಅರ: ೧ಡಿ ಅಲಾಬಿರಿಾ ಬಜಿಖಲ್ಗೆ ಅಂ ಜಾಜಾದಿ. ಆರಿತು. ರ 
ಕ ಶುುಂಖ ಡಿ5ಲಿ5೨ ಬ್ರದಿಜ್ಯ ೫೮೦ ಅಳು: ೫೫ ಇಲ್ಲು ಔಟ 
ಈನ್ನಆತೆ ಅಬೂರದಔ ಇಬುಲ್ಲಶದ್ದಿ ಔಯ ಬಿಲ್ಲಿ ಶ್ಲುರಿಶಾ೬ಶೆಲ್ಲಿ ಅಳಕು 



78 ಈಾಲದ್ರಿ. 6 ಜರೊೊನಿಡಲ್ಲಿಯಿ- 

ಲಾರಿ ಖರೊ ಜರೂರ ಜಲ. ಜನಾನ ಜವಿತೀಜ 9. ಜದ್ಧಿಕ ಲೆ ತಲಾ 

ಜಾರು ಇ9ೂರುಪುರಯಲಿದಿಜಾೊ ಗೆರಿ ಲೆ ಇಠಾರುಜಾಲೂರಾಂ ಧ್ವಲಾ*ಅಿ 

ಲಾ: ಅರಾಖದಾ. “ಬಡ್ ಇಲಾಅರಿ ತಅ ಬಿಜಿ ಲೆ ಜಲುಠಾರಅ ರತಾ 

ಲಭ್ಯ. ಅಹ 0ಜಿ ಲಿಬನ್ಗಾಿ೦ಳ ಈ ಇಂ ಲೂ ಕಾಖಸಯ. ಲಾಲ್ ಆಈ 

'ಕಶ೦ ಅಫೀಕುಬರ ೨೮ ಗೆ ರಲ್ಲ ಅರಿಂಶುಈ ಈದ ಜವಿತೆಲ್ಬೂತ 

ಚಣ. ಈ ಲ್ರತಲ್ದಲಲಿ ರಸಿಕಾ "ರು, -ಶು9ಗೆರು ಬಳ ತತಾ 

ಖರ ಈ ಇಅೂಕುಬರ ಲಿಲಿ: ಶುಅಕಲೂ ಅಲ್ಲೀಬುುಯಿ:ುರ ಶಾಲಾಅತೆ 

ಪ.ಕು ಬಳಿ ಜಾಣನ ಅಮಿಂ: ಬರಗ ಒಂ, ಕೆ 
`ಅಈಾಲುಜಾಲೂರು ಐಲು ಇಉದಿರಿಖು 'ರೈಅಾಜುದ್ಧೆ ಇರ್ ಅಧಿಕಾ 

ಫಂ. ಅಯಬಕ್ಕಿಣ ಖ್ಯ ಯುುಶಠಾರುಖ ಇದ ಈತ ಇಲ್ಪಯನ್ನು ಈಖಯುರಿ 

ಬಾಲು ಉಲ: ಬ ಬೂ ಈ ಭರಠ್ಞಾಂಯೆ ಉಂ ಅನಎಜಾಸದು. ಅಜಿಕ್ತಿ 

ಜುಬಿ್ದ ಲಜಕರಿ ಉಸಲಿ ಲ ಜಾಜಗೆಯ. 

ಡೆ. ಆಕ. ಅಬಾಲ ಅದ ಅಲ್ಲೆ ಉಶಾ ಲಾಯ 
ಅಲಲಿ ಶೌ ಈಯಲ್ಲ ಖುಖಗಿಜರ ಆ ನಬಿ -ಅಲ್ಲಿಅಾಬ್ದಲಿ ಬಲಿ ನೊ ರು 

ಈ. ಜಲ ದಿಆಶಿ ಬಾರ ಈ ಉಬ್ರಿಅಸೆಕಲುಆಗೆ: ಆಬಾಲ ಶಾಜ್ ಖ್ಲವಿ 

ಯ. ಅ ಬಲರ ಅಬೂ ಜ್ ಜಾಲಿ, ಆರಾರು. ಜ್ಞ ಸರಿ ಬು 

ಅನ ಜುಡಿತ್ ಅರ್ಲಿ ಐಲಶಾಔಯ ಈಜು ಅುಳಿಖೆ ಕಳ ಇಲಲ ಇಂ 

ಯ. ಖಾ ಇಖಾನಮಖುಕ್ಞುಖಿ- ಅೊಕುಜ ಲ್ಲಾವಿಳಜಾ ಈ ಅಜಾ ಜಾಘೂಗೋವೆ 
Gm: ಅನಿಲ ಐ ಇಓ ಇಲ್ಲೆ ಅ :ಈಯದ್ದುಯ : ಉಣ | 

ಟಿ ಅಭ ೮2 ಲ್ರಜುಲಿ ಐಲ ಟೆ ಥಮ ಚಾರಿ ರಲ ಖಾರಿ ಕ ಶರು. 

ಬಿ. ಅಬ ರರೂ ಏಕ ಅಲಿ ಏಊಲೂ ಕಾಢ ಲಾಸಾಲಗೆಲಿ ಜ್ಞ 

4: ಅಪರ ಅಲ ಖಿ ಎಔವದಿ ಅಬಿ ಲಾಯ. ಆಖಲ್ರಲೆ ಔಯ 
ಉ. ಖಾವಿ ಜಾಈ ೮ ಅಡ ಬ್ರಗ್ನಿಲ ಓಂ ವರಿಶ್ಟ್ರಾಖ- ೦೨ 

ಖ್ಯುಲಲಾ ಅಜಿ ಬಳು9ಲ3 ಅಮುಲಫ: ಅಫಿ ನ್ನ ಚಿನಿವಿಲ ಬರಿ 

ಇಲಲಿ ಜಂ ಜ್ದಿದಿಜಲ್ಲಿ ಕಿಲ ಬಜಾಜ್ ಖಲಿ: ಆಸೆಯ ಖ್ಸವಿಲಾಜ್ಯ:ಮ 

ಖಾಲಿ ಬೆಲ್ಟು. ಜ್ಸ್ಲಿಖಹೀಪೆ ಬಾಖಾಖಾನಿಸೆ ನಾಚಿ ಅಲ್ವಿ 

ಆಗಲಿ ೦೮೪ರ ಜಸ ರ್ಯ *ುಜಲಿಸಗೆ ಒಲ್ಬ ಅಲೂಬಿಶಾ ದಿತೌಡ ನ ಸಸ 



ದ. 

ಓಂ: 

೬ WSU ಅ 

ಸಕ ಅಐಖುರ' ಶುಲ ಬ ಇಷ್ಟ್ಮಹ ದಬ್” ಇಲಲ್ಲ ಬಲಿಜ ಲಾಬಿ 

ಈತಖಲ್ವಿ;” ಟೊ... ಅನಯ: 79 

ಬಿಲ್ಲಾ ಅಾಜ್ನ್ಲಿ ಆ" ಜೆಲಿಔಅಜರಿ ಉದ ಇರಾಆ9 ಕರ: ೫೫ೌ5ಿಂಡಿ 
- ಪುರಿಯ ಅಠಂಿ ಅಅಾಜಾ"ಔಖಿಬ ಈರ್ವಿಆ3. ಈ ಜಲಾಲ ಔರ 
ಅಲಾಅ ಉೆಐ ಲಿಬು. ಬಲ್ಲಿ ರಂಜು ಅಜ್ಜ ಕಾ ಜಲು ಬಿಲಿಜು ಅಲ 

ಆಸಜೆ ಈ.ಶ್ಟಾರದ್ದಿರು ಇದ್ದಿರಲ್ಲಿ ವಿಜೆ. ಇಾಜ್ಜರು ಜಲವ 

ಖಖಾಖಲ್ಲ ಉಗ ಜಮಿಠಖ ಯುತಿ ಖಾ ಇಆಲಿ ಕಿರ್ ಕುರತು 
ಅಲಿದ ಈಲಿಎ... ಲಿಇರುಲಗೆ ಎಕಾಂಶುಅ ಜ್ರೌರಿಲಿಶ ಇಲಿತಿಖೆ ಬು ಲೆಜೆ 

6ಶಾಜರಿ ಅಳ್ ಬಿಳಿ" ಅಮು ಇಖಾರಾಗ್ರಿಜಾಳಿದಿ ಬೆದೆ. ಅನು 
3 ಎಖಾುಜೌಲ- ಬೀರಿ ಜದ ಜಾ ಲಳ | ೬೫ ಅಜಾಖಿ್ಯ- ಈದಿ ಪ್ಲಅಜ'ಅಜುಔಿ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲಾಳಿ ಚಿಶ್ರೂಶು ಲಿಲಾ 

ತ ಅಕುಸಆದಿ 66೫ ಎಖುಔ ಇಲಾಲ್ಲಶ್ಡಜಿೌ... 
ಖಖಗಮುದ್ದಿ ಅಜ್ಜುಅಲ್ಸಶ್ರಿಯಾದೆ ೮೪ ಕುಳಿ 29 ಸುತ್ತು 

ಕ ಢೂ ಬಿಬಜವಿ ನ್ಸಿಜಲಿ' ಜುಮಿಕ್ಕೆ ೧ರುುರರಿಜಲಿ ಯ 
- ಬಳೆಯಬ್ಲರ ಬತುಶಾದಿ ' ಅಳು: ಲಿಬುಬ್ಬಲಿ ರುಂ ಜಾರು ಲಾಡ 
ದೇಖಾಲಲಿ ಅಕ್ಕಿಬಬ್ಲ್ಲ ಜೌ ಬಜ್ದಾಲಿ ಮ ಅಲ್ಕಾಜಾುವ್ರ ಇಕಿ ಬಳ 

ಶಶಿಬಅಲಿ ಹಲ್ವಾರ ಆದ್ವಿ ಆರೆೊಲ್ಪಾ ಆಸನಕ್ಕೆ ಅಂಬಾ 2 
ಇರು ಚಲ ಆಲ್ಲಿ ಶಾಲ ಅನ ಅಲುಜಿ ಅನಔಜ ಅಲಿದ DE ri 

ಅಲಿದ ಆ Ch ಜು ಆಹ್ ಆರಿ ಅರಿದ ಬ ಯಿ: ಕೂರಿ. ಕ್ 

ಲಿಂಕು! ಅಬು ಶಾಶಾಲೂಲುಲಲ್ಲಿ ರುಖ ಉತಿವ ಬು ಜು 

ಅನೆ ಜಲಾ ತಾಲ ಅಲೆ ಬಳಲಿ ಶು... ಅಮಿಂ Hv ಬುಕ ಊರ್ಮಿ 

ಆಆಆ ಆ ಬಾಕು ಔ ವವ: ಕರು ಜ್ರ ೫ ಪು ಅರು ಒರು 
ಲು 

. ಅಶಾ ಬುಜ. ರಲಿ' ಕೂದು ಬಬ ಆಇ ಮಚಲಿ 

ಅಲಿಅಿ ಹೂಲಿ ಹು ಅಬೆ ಅಲುಶಾಲ್ಪಜೆ ಜಮಿಳ2 ಐಎಲಿಉೂಬೆ 

ಬದಿ: 65 ಶೂರರು ಬಜ್ ೫ ಬ ತಿ ಆಟಿ 

ಜುಲ ಶಾಆತಾರು ಅಬ್ ಜಲ ಬೆಂ: ಈಸ್ಟ ಬಲುತಾ ರುಖ 
ಲಿ ಅಲ್ಪ ರಿಜಮಿಬಲ್ಲಿ' ಅಳೊಕುಬರ೬ಲಿ ಎಂ.ಆಶುಖ್ ಅಬ ೨೮೮೦ ಬಃ 

ದರಗ ಅಹ್ ರಿಖಿಬ್ಲೀಎದಿಐ ಅರು ಎಲ್ಪಂಲದಿ ಲು ಜೌ 
ಟಬು ಅಬೂರಳಔ ಜುೂವ ಬಲ್ಲೂರ ಗ್ರಹರ ಲಲ ಅಲಲಿ 

೨೦೦ ಬಂದೆ. ಮಿತಿ $ ಅಲಿದ ಆನ ಬಾಟಾ ರುಯ್ಮದ್ಧಿ ಲ್ವ ಈ 



ದಯ. 

ಓಣ. 

. ಖುಬೆಬುಳ ಲ್ಪನೊಎಲುದ ರಿ. ಅನಲಿಜ್ ಉಂ *ಉಂಜ' ಈ: 

ಈಲ್ವೂಯೆ ಜರಿಠೂಲುಅ ಲರ ಅಲಿ ಅಹಿ ನಶಲಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲ | 

- ಏಬಬಿ ಶಾಟದ ಉಬಜಾರ ಚಾ ಐರಿ್ಠ ಇಲೆ ಲೂ ಸಾಲಾ ನಿಐ- ಲಿ 

. ಲಾರುಔ ಗೆ ಅಲ್ಪರ ದೌ ಆತೆ ಕೂಲಿಕಾರಾಖ ಯಂ ಈ ಕುಂಜ ಬದಿ 
ಈ. ಜಾಜಿ ಅಲಲಿ, ಅ ಜ್ಖೌಯಲ್ಲಿ ಕಲಯುಲ್ಲ ದೆಂಡಾಜಸ0ಿ9' 

ತಾಲ್ವಿ. ದೊ. ಅತೇಲಿಲ್ನೇರ. 

ಬಿನ ವನನಿರಖೊಬ ಬಿಬಿಎ ಎಲಿ ಕೂಲ್ಕಾಶಾ ಅಲಲಾ ಉಣೆ 
ಇಲ್ಬಲಾ ಆಅ ಇಜ್ಜಿ ಇಂರಿ ಲಿದೆ ಶುಲ ಕೂ ಲತಾರು ಬ! ಇಲಲಿ 
ಜಿಂ. ಈಖ ಬಲಿತು ಆಜ್ಞಈಲ್ಪಿ ಿಜಲಿಬಲ್ಲಿ ಅಅೂಕುಜಬುಲಸರಿ' 
ಯರಾಲಶಾಜ್” ಅಬಾಲ ಅಶೆ ಜಲ ಅಲ್ಲಇಂರು ೭ ಜಲಿಬಲ್ರಿ ಇತಿ 
ರು ಎಬೂಲುೆ ಅಲ್ಲಲ ಮು ಬಸ್ತಿ ಸಾಲಾಜಾರಳಿ ಲಾಯ ಯರಾತಿಷ್ಣ 
ಅಖ ಪರಿ ರ್ನ 9೦೦೩ ಅಂ ಜಎ. ೮೦೦೮೫೫ ಆತೆ 
ಲಂ ಅ:ಛ್ಲಿ ಕುಶಾಲು ದ್ರಿ ಚಲಿ ಶ್ವಾನ ಖಗೊಬೆ ಹುಲಿ 

ಭ್ರಲಿ ರಾದ ಜಲಾಲಿ ಅಜಾರು ಕುಜರು ಜಾರ್ಜ. 
4 
4 

ಬಿಜಖಸೌಬೋಣೆ ಖುಂದ್ರಿಜರುವಿ ಕುಠೀಂಔ ಬಳಲು ಪಳಿತಿ ಇನಿ 
ಅಲಿಸಾಬ ಇಲ್ಲೆ €ಎ£ಆಗಾಬೆರಿ ಆ:ಅಖಾಯೆಂಡಿ ಜಾ. 

ಅಫೊಳುಬರನ ಅಅ ಅಖಾಲಿಬ್ದರಿ ಶಾಜದ ಅಲಾ ಓದಿಲ್ಲ ಅ 

ರಜೆ ಉಸೆ ಶಂ ಅಲದ ಬುರೆಅಜಾ್ರಿ ಅರಿತ. 'ಔದಿದ್ದ | 

ಲೀಬೆಂಖೂದಜೌಶಿ 29 ಆದ್ದ ಆಕುಜಿ ಐಂ ಈದಿ ಅಲೆ Das, 

ಇಲ್ದಿಳಾಲೂದಿ ಅಲ್ರಿ ಬಳಿಲ ಈತಕರಾಂಠ ಅಔೊಅಾಖಾಳ್ಞುಡಿ ಖಾ 
ಖುಜಖ್ನಾರಶಾಂರು ಇ ಲ್ಯುಔ ರ ಈ ಶ್ ಬುಶಾಶುರು ಇಲ್ಲ್ ಆಕಾರ ಅಪ್ಪಾ 

. ಲಬ. ಜೆ ಖಳಿಲ್ರಾಯಿಲ್೫ PRT. ಬುಹಿರಅಖಿದುಾರೆ | | 

ಅದಿ ೦9೮ ೨ನ ಕುಬಿ ಎ೫3 ಜ9ಲ್ಬ ಲೀಖನ ಬಿರಿ: 
Se ಪ್ಲಲಾದ್ಞಲ್ರಾ: ಶುಅ ಜರಿಶುಳ್ಲಿ ದಿಲಿ ಎಲರಿದಿಕಾ 

ಬಿಜಕು ಬಳ ಬಿಬಿಎ ಅವಿ ಚದೆಜಿ ಅಕಾಲ ಲರ ನಿಲುತಿಆಸೆ 

ಅನ 9ರುಲಆಿ ತಾರುನ್ಧಿ  ಔರಾಬಸಾ ಟಾಡಾ. ಜುಕ್ತ' 
0 ಅಣಡೆದಿ. ಅನಿಂ" ದಿಂಜ ಲಾಇ ಅಸೂಯೆ ಲ್ವ ಖಾಖ 
ಲು ೮ರಿಬಜಾರ ಈ] ಾಹುತ್ತಾಅಯ ಇರೂ ರುತಡರಿ ನ೦ಲಲುಲಾಐಚಲಿ 

ಲಿ.೭ ೊಬುೂರ ಆ ರುಸ ve ಆಸೆ ಅಬಿಜಣೆಬುರಾಜಾಖ್ ಅಣಿ 



ಸ್ ಬ ೫ ಟರ 
ಪ್ಪ: 095 ಲಿ ಉಲ್ಲಿರು/ ಅಲಲಿ: ಬರಸದ ಲ ಔರ್ ಅಮಾ 

ಇಗೆ ಬನಿ೨ಿನಾತಿವ ಬವ, ಅನಲ ಐಲ್ ನರಿ ಖಿಔಂ ಜಿಸಿ 
Om. ಪ್ರಾಯ್ಸ ಸಾತ ಜಾವಾರ್ರಾಯ  ಅರಿನಿ ವಾಜುನಜ ವಜೆ ನಂಜ ಈ ಫಲ 

, ಈ ಖಧರೂಯರಿ: ವಳು: ಲೆಸ್ ಸ ಶಟ್ 

ಬಣ ಜುಖಜನಲ್ಯಲ ರೂ ೫೮ ನಔ ರಜ ಜಾ ಆಲು ಇರ(ಔರೂಐಲ್ ಅ 

ಣ್ ಮರೀನ ಅುಮಿರಂಬಜಿ ರಾಖಿ 

ಅಂಬು, ಅದ ರಾಕೆದಿ 5೧ 

i ರತಿಯ: ಉರುಯಾಧ್ರಾಖ. ಲೀಜುದಿಜಕೆ € ಜಿ pS ಠಿಲ್ಫಿ 

6. ಕ್ಲಔಜದ ಎ ಕೆ: ಲಿಜುಲ್ಡೆ್ ಇಜೂರಳಿಯ 

ಇಕಾ 

ಣಿಕ 

& ೨ 

ಇಲ್ರಾ 

ps ಲ್ಪ 'ಫುಖಿಶುದಲ' ಬರತಾ ಭದ ಆೌಶ್ಲಿಂ: 'ಇರಿಇರು ಇ. ಇಲ್ಲೂ ರ್ 
bx, ಜದ ಬ್ವ ಬ್ರರ್ಯುನ ಖನನ ಅಂಣರತ್ಲಲ್ಲ e ಕುಖೀಟೆತೇಲಿ ಜಿ 

553 “ಬುಳು. 60೪9 ತ್ vg ಡಿ ಬೆಐ ) | ಈಅಅಲಿಕುಆೊರೆ. ಈ೦ಿ ಖಂ 

ಕ್ಸ ಅಜ್ರಿ" 

4 ಬಲಲ5 ಅಲಗೆ ಪುಢೀ ಉದಾರ ಯರ ಲತಿಯಲಿ ರಕಾಜಬಲ್ಬಐಜ ಬಿ ಯೇಲ: 
eo. ಅಯೆಬ್ರಬಬಿಕುಜಗೆ ಎಬೆದ್ದ ಹಿದಿ ನೇಯಲು ಕಿ ಉತ್ಟಿ ಜ್ ರು) :ಔಲೀಬನು 

ಅಲಿ೨ ಇದಟ ಅಬೆ. ಯ್ಯಂ ಲದಿಲರ ಸಾರ್, 6ಆಕಔ. ಲಕಾ 
ಅಂತೆ ರಿಮಿಂಲ್ರಎ. ಅಯೆಬ್ಬಿ 3 ಉಂಡೆ ಜಪ ವಿಯೂಖಔಲಡಿ ' 

೮೬. ಕುಲಿ. ಬಿಜ್ಠಿಲಾಜೆಚು ಘಿ ವಿಜಿಜು ಯುಯಬಲ್ಲರಹಲಜಸ es ಅಟ 
ಅರೆ ಲಿದೆಜ್ನಾ ಇಜಿಕೂರುಲ ಜಾರು ಬರಲಲ ೧೮ ತಾಚ ಬಿಟಿ 

ಊರ. ಎಜಜುರಜಿಚ್ ಶ್ಲುದ್ದಿಣೋೊಬೇರು ». ಅಲ ದರು ಅಶು: ಅಈ£ ಆಸೆ ಶುರ 

ಲಿಸಹ ಐಲಿಬುಖತಲ್ಲಿಾ ಲ ಈ ಇಬಆ9 ಖಾಲ ಬೆಯಿ ೮೦೪ 4 ಾಜ್ಯಲಬೆ 
"ಹಾಲ. : ಓಡ ಆ ಮಾಕುಣೊಬೊಲಃ. ರಮೀದೆಐ: -- ಲರು ಲ ಳುಣೊಬೆ 

ಬಿರಿವಿಜಖಿಯಬುವಿಜೆಳಕುಲಿ ೮೮೫೮ರ ಜ್ಲುದಿಜ್ಬೆಜು ಜಡಿ ರದಿಲರು 
"೨೫ .-ಅಲಾಅ ಶಬದ ಸ ರಿಅ೨ಲ ಇಯೆಯಿ.» ಲೆ ಉಗಇಲಂತೂಐಎ2 ಲಿಉುಡಿ 

'ಆಶಾಖಿಹಈ ಪ್ರಕ ಕುನಮುರಬಿಸ್ಸಾ ಅದ್ದಿ ಅ್ರಕ್ಕಿ ಕುರಜಸ೦ ದರೆ 
ಅಲಿ: ಯರಿ.ಔ5ರಾಜ್ ಬ್ಲೊಯೆಖ.*- ಅನಿಲ ೭೪೦ಎ ಅಟೆಬಿಲ್ಲಿ ಒರಯುಖುಢಿ 

ಇ. ಔರಬುರೊಲಜ್ ಟಿಎ. ಲಾಲ ಚಿ ಸೆ ಅಲ್ಬಿಆತೆ ಬಲ್ಲಿ ಜಲಲ ಔಲುಜ 
ಅಳು೪ 69 9ರುಲರಿ ಬುವಿರಬ್ದ ಜರಿ ಅರುದೆ ಮ್ಮಳ್ಮಿಳಯುಲ್ದುಲ್ಲ 

M 



ಔತ: 

ದಿರಿ. 

ಈ. 

. (€ಲುರೆಐಎಡ ಅಳ ಜಿ ಖರ. ಬುಲರಿ೨ ಅಅಶುಧಾುಬ ಎಲಿ ಅಬ. 

ಢೂ. 

. ನಮೀಲೆಐ. ' ಐ್ಲೌಯೊಳುEಜ್ಞಾ ಈಪ್ಚಿಜ pe ಲಲಾಟ 

ಅಯಿ ಖು ಜರರಿಉಲ್ಕಾ- ' ಡಿದಿಆರ ರೋೂರು9 ೧೮೮೮ರ ಇಲ್ಬಿಠ ತೆ ಕ 

. ೫೮ ತಿ ದೂರಾ ಅಬುಮಲಿಳುಲಿ 'ಜಗಾಲು ಇಲ ಈ 1 

ಈಂಲುಲ್ವಿ. ಟೊ ಬರೊಲಿತೆ್ಲಿದಿ- 

ವರು ಪ್ರಿಲನ್ನಾಬೆಜಡಿ ಖಿಯಿಖಾಲಿಲ್ಲಿ ಇಯೆಲ್ಲಲೆ 'ಜಒಡ ಲ್ಲಿಂ 

. ಪೀಜೆಾರಿಆತೆ ಜುಮಿಅರ್ಲಿಲಆದಿದಿ ಇರಾಇಲುಶಿ ದಜ ಜಿವಿ ಅಲ್ಟ 

ಜು ನಿಯ ಥುಬಿಖಯರು ಲ್ವ ಥ್ರ ಇನೆ ಆರ ಈ ಅ್ರೂತು ಲಯ ಎಂ! ಈ 

ದಿ93೫ಂ೦ಎಉು9ಿ ಜಿವಿರಿಜ್ ಇಗ ಭಾ ಬೃ ಜಶುಜಲಲ್ಟ ಎ 

ಬು ಉಲ ಜಲಿಲಕಾನಯಜರೆ ಇಇಂ ರ) ಜ್ ಲೀಲಾಿವಿ ಅಜ್ಜಾ ಈಆ.: 

. ಅರಿ ಜಿಯ ಹನ್ರಿಲುಖ-.. ಲೀರುನ್ನ್ನು ಅುಖಿಜಾಲಲ್ಜ ಆಗೆಲ್ಲ 'ಜ್ರಯಿಲಾಡಿ 

6 ಲಮ ps ಇಯೆಬರಿರಾ ಹಾಡೆ ಈರ *ನಲಿದ್ದಿ ಅಜ್ 

ಅಳ ಎದ್ಲೂಲಿಉುಂಲ ಅಗಸಿ ಬುಲಿರಬ್ಬಾ ಅ೪ ಇರಾಆರಿ ಕುರೇಸರಿ ಅಣ 

ಮುಜ್ಞುಜಿಔ ಭನ್ಲಿಖಂ೨ಂಸ ರಮೀಂಡೆಖ ಅಲ್ವಿಜ್ನ ನರಮುಜತಿ ಬಲಿಜ್ಜ ೨ 

ತಲಯ ಜು  ಅಫಿಚನೆಖಳಿ ಬ್ರಿಜಸ್ಯಾಬೆಯಡಿ ಹುರಿ] ನ ಜು 

ಪ್ಲ ಅಖಾರ$ಠಜದಔ ಅಲ್ವಿಆಂರೀಸೆ ಮಾಲೆ ಅರ ) 

ಖಬಿಲ್ದಾಡ್ಗಂವದಿದ ! ಅಜ್ ದಯಾಂ ಅ.೦ ಖಮಿಜ್ಞಚ್ 

ಅಜಿ ಈ ಸಂ ಅಡೆಫಅಉಬಬಿಲಾದಿ ಲೊ ಐ ಚು ಐ.ಬಿ ತ 

ವೆಜ್ ಅರಿ ಎಜು ಇರಿ ಜಿ ಆ ಅಸೋಲಉಖ ಅಕುಲ್ 

9೫ ಕ್ ನೂಬಔ 5 ಲ್ೆ ತ3ಬಿದಿಜಾಖಿ ಇಜಾರಿ ಇತಿ ತೌಶನಿಯತಥೆ < ಸ 4 

ರಜೆ ೨9. ಖೊಜೆಅಾಲತವ ಎರಾ ಐದ್ರಿಲೌಿಎದಿ ಖೊದೆಜಿ. 
ಅಲಿಲ ಜಜನ್ಲ್ ಖಾ ಲ್ರಯದಿರಿಜಾ ಎಲ್ಲಿ ಆತೆ ಅಿಲ್ಯೂಯ ರದಿ 

ರಲಾಜಾರ ಎಲಿ ಜಾಣ ರರ ಕೊಲುೂರ ಹದಿ 9೨೦8 ಬೆಲಿಜ್ತುಜಿ, 

ಅಿಬಾಲಿ ಜೂರಾ ಇರು ಅತಿ ಕಾಲೆ ಅದೆಬ್ರಜವಿಕುೊಬರಿ ರೀ ಬ. 

ಖರಬಂದ :ಖಾಖಸ್ಟಲಿಖಆಗವಿ ಆರದೆ ಉರ ಅಬೂಲೆದಿ. | 

ಇಹ್ಶ ಯಿ ದಿಅಔಿಂದ ಅಬನಿಬೂಯೆ ಅದಬ್ಬಬಲ್ರಿಕಾೊಟೆ ಅಲ್ರ 

ಿಖ ಬಳ್ಳಿ ಲ ಮುಣೋಬೆ ಅರಿಶುವಿ ಉಾಬಜುರಿ,  ಲ್ರಆಲಿಉುಆಗೆ 



ಕ 

56. ಅಬೆಲ್ ಬಿಲ ಫಿ ಜಂ ಲೀಲಶ್ರಾಬಃಚಸ ಕುಲಿ) ಅಲ್ರಿ: ಈದ್ರಿಕಾಜಾಹತೆ 
Ps 

ಐ! 

ಜಾ ಲ್ ks ಆಸಗ ಗೀ P ಣು ಇ ಹನಿ ಸ ಆ J VE 

ಗಸ ೮ ಬೂ ನೆ ಉೌಲಳಲರಾ ಪಿ £೦ ೭ಬ ೮೮:೪೪ 

ed ಟ್ ಸಾಜಾ ರ್ ಲಾ ಕಾ ಗ ಇ ಕಿ Nae Pe Va ಇ 

ಬೊಡಿ ಕ್ಯಾತ ಲಲ ಲಆಲಜ ಆಸಬ ಪಲ್ಟಿ ಹೂಂಯರ ಲಿಜಾಜಾಾಿ 
ಥೆ ಜಿ p ಲಿ 

3 RS AE CAE LN ACNE EN 
ಲಿಂ! ಐಅರಿರ ೧೮ ರಜೆ ಎಲಿ ಡರಿಲಾ ಜಿರಿಲಜ `ಈ ಲಾಟ ಬರಯ ಜಿ MN ನವ 
a ) NN | 

ಪ್ರ. ದರ್ ಜುಎಗೊಬೆವಿ ಶೆಲ್ಫಾಂ ಹದಿ. .ಲ್ರಆರಿರುಗೂಬಲಿ ಅಖಲ್ರಿ ಅಜಿ 

ಘಂ: “£೦ ಐ. ಹರಗ ಆಮುಜಅ ಜೋಜಿ. ಔರಬರಿ ಉದ್ದು. ಪಜ 

ಆಲಕುಳಂಬೆರಿ ಅಅರ್ಯಬಲ್ರ ಲಲಿ ೮೪ ಕುಜ ಬರಿ ಜುಲಬಿಲ ೧ಲ್ವಿ 

ಲಿಜುಶ್ರುವಿ, ಫ್ರೀ 'ಜಬಿಬೌಯಿ ತು ೫ ಬಲು ಲ ನಜುಜಅಬ ಬರ್ಮ ಾಯಹಿ 

ಘಂ. ಸ ಲುಲಬಿಖಸಧಿ ಅಉಘಾರೌಯು ಸ್ವಂ: ಖಲ್ರನೆ ಖಾಬ!ಅ ,ಉ8ಅತೆ 

ಲಿ, ಪೊಲಿ 2ಂಈುಲಸಂಳ. ಭ್ರಜೆಯಲ್ಲು ಡೀಲು. ಆಸೆ 

_ ಅಬೆ ಬಾರಬಟಿಯ ಲಿಬ್ಯಲೂಂರಾಲಾಯಿಆನ 5೦ ಔಜುರಿ ಇಲುಜಖಾರ ಬಾ 

ಘಂ. ಶಾಯಿ. ಬಿರು ದಾರುಜಾಲುಆದಲುಚಾರಿರಿಂಕೆ ಅರಲು ಂಉಮೂಖಾಿ 

ಔರ್ "ಓಮಿಖಾದಜಿ ಅಥ, ಔರ ಈ ್ ರಾಜರ ಈ ಮು ೮%ಲಿರುಆತೆ 

"ಅಬಿ ಅದ್ದಾಲುರಿ ಪ್ರ ಜಾರುಶ್ಛ್ರಯ ಲಕೌಖಗೇಛೆ ಲಿನ ಅಣೆ ಖಯ 

ಘೂ. ಬರಿ ಯೊಳು ಇರುಲಾಲಾರಿ ಆಲಾಪ ಕೆನ್ರೂಬೆಜಾ. ಎಜೆ 

ರಂ ಧಾಲಂಜ್ದಿ ಇಲ್ಐಿತೆ ೮ ಕಾಣದೇ ಐಸ್ರ ಆಜ 

ಜಾಲಿ ಲತಾ ಇಬ ರರುಸ್ತಾಅ ಬೃ ಜ್ಯಾರುಲ ಅಲ್ಲಿ ಈದ. ವಿಬಿಬ್ರ ಇ ಇ6 

೮3 ಜಜೂರಔ ಅಮಿಕ್ಕಿ' ಇಂಜಾ ಫ್ಲೂ ರಳಾಲಾ ರಮಿಜಲಲಅ ಔಖೌಬ ಆಜ 
ey wd 

ಲ ಕಫರುಳ್ಟಜಪೆ ಕಖಾರುಶುಬಿಬಾಲ್ರಾ ಲದ ಬೇಲ ಅಕಿ. ಬಲಾ 

ಈಲ. ೧9 ಸ್ 3೮ಲಾ.ಈಶೌಬಖ- . ಈ ಲತೆ ಅಲಾದ ಲಕಾಗೊಚಳಿ 

ಕು. ಯುವತಿ ಇಲಿ 6೬ಗೆರಾ. ಗೆ ಲ್ಲ ೨ಂಔಲಿರ ಅಬೆ 6ರಲ್ಲಿ ಅಯಿ 

| ಬೆಶಿ ಅಔಬದಔ ಎುಖಯೊಬೊಡ ವಿರ ಔಯ wed 
Nd 

ಘು. ಎಜೆ ದಔರಬರಿ ಈಾಶಾರಾಹೆ ಮಾ್ವಿಲಿಜ್ಸುಣಿ: ಅಲಿ ಅಬುರಓ ಅಲ್ಲೀಲ್ದಇಶಂ 

ಲೀಜ್ ರಿಜ್ ಹೆರಾಯಹಲ್ಲ ಲಾಬುಜ್ 59 ಆ:ಯಿರಿಾಯಕಿಲ್ಲ 
| ಹಾ ಹ ಹಾ ೧ 

ಳಉಜತೊಬೆರು ಐಂ ಜರ ಈಖ ಬಿ ಉಜಾಉಬಹಜಾಲಿಯಿಲ್ತದಿ. 

೪ ಅ8ಔೆಸಲ ಅಬು ಶ್ಲಾಣಾರಿದೆ ಜೆ ಬುದ್ಧಿ ಉಳು 
ಶಿ 

ಅ೭ನಿಬುಕುಲಳಬೆದೆ ಎಐ ಲ್ಹಿಲ್ಯೂ ಇಹ 

ೆ ಕ ye ip 

ಈವ. ಅಂ ಬಢಳಾಜಾಗಲಿಖುದೆ ಉಂ ಹೆಬ 2 ಜಬ ದಿಆಲಕುಜಬ ೦. 



Je ಔಂಜನ್ರಿ' ೪ 5೪. 
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ಭು ಉಡ ಜಲಾಲಿ ಔಜದಿಂ56ಿ ಈ ಲು್ರಣ. ೧೭19 ಆಂಣರ 
ಜ್ವಲ್ಜಾಯೆಲ್ಯಿ ಉರಿಸಾಖಿಜೂ ಯದಿ ಬ್ರಮು ಅನಿರೇಲ ಬನಿ ಕಜ 

ಬತಾ. ಜುಂಬಂಯುರಿ, ರ್ಯಶ್ತಾ*ತೆ ಉಲಿದ ಅಳುಲ ಉಲಿ. ಇಜುಲ್ಳುಖಾ 

ಭಜನೆಯ ಅಕಾಲ ರಲುಕ್ಞಿದೊಹರಲಲಳ ಜಸ ಬ್ಲರುದಔೊಯ' 

ಉಂ. ಉದರ ೮೮೦ ಔಲ್ಲು ಜಲ್ಮಿರುಂಶ್ತುಈರಾ. . ಎಲ್ಲಿಯ ಅ ಆಜ ಅಬಾಲ 
ಲಿಬಲಿಬ ಅಬಾಲ್ರಯ ಲಆಕುಂಸೊಬೆ ಈ್ಸಾಂಜಅರಲಿ: ಪಿತ 

ಕಿ ಔಜ್ಚು ಅಜ್ಮಿ ಉರ ಬೆ ಈಖ್ಖರಟುರ್ಧಿ: ಆಜು ಕಫ” vo 
| ಗ್ರ: ಬಹಷ ಹಹಡಿ ಬ್ರಪ್ತಾತಿಯ 2 ಈದಿ ಎ ೭೮ಲ್ರಾಐ-. : ೮ 

ಅಬೆಜು ಬಔಅ ಬಲೆ: ದಧಿ ಜೂಲಿ ಬಬ್ಲಿ ಆಲೂರರ ಈ ಚ 
ಈ. ದಿಕಲಿಕುಖೊಂಬೆಲಿ ಫಲಾ ಜಲಲ. ಬ ಇನಿ ಅಂ ಆಧಿತೆ 

ಅಲ. ಅಉರಾರಿಖಿ ಅಣ ತಾ ಮಿ ರಲಿ ಇರಲೀ. ಕಾರ ಲ. ೧ ಅನಾ 

ಬಲಿ ಹಾ ಅಯೆಬ್ದಜಲಿಕು ಸಲ ಆ ಆ ಲಉತಬದುಜ್ಜಾ 
:ಖೌಔ ಅಹ ಅನಿಲನ) ಕುಮುದ ಅಲಿ | ೮6. ಈಖ 

ತ ಅನ್ನಿರಿ ಈಖ ಅಪ್ನಿಲಿವಿ೫ ಅಜ pee ಬುಿಖ್ದಬೌಬಳಂ ಉರಿ 

ಅಲಗು ಅಜ್. ,.ದಿ ಔರಿಐ ೦.35ರ ಬತಕುರಬ್ ಬೆಜಜು 69ಇರಾಅ 
2951). ಅಿ£ಅಟೆಕಲ ಕಾಲು ಅಜಂ ಬಡಿ ಜರ್ಲುಜಿ" x “dome 

ಈ ಹೊಗ ಅಲಿಂಖಜ್ ಲಿಲಾ: ಅಲಲ ೮ರ2ಂಲಾ ಪ"ಬೀಯಕು, ; 

; 5 ರು ಜಬ ಬಿಜಿ ಮಿಲ್ಲ (ಲು ಉೊಯೆರಿ ಎಭಾಜಾಜಾಲಿ: ದಿಲಾ. 
ಲಾಜ, ಈ ಉಯ್ ಮಪ ಹಂ ಇಲ್ರಾೋಲ್ರಲಿ ರು5ಆನರಿ ಲಲಿಜಬ ಅಶಾಶಾ : 

ಐ. ಇಲ್ಲೊ ೮8ರ ಭಿಲ್ಛ. RMN ಅಜಬಿರು 
ee ಘಾ ಉಡ ನಿಲ್ಲ ಬಹತ ಜಾಡು ಫಾ ಬುಜ Su ಕೇಯ" ಅಲಿ ಇಂರಿ 

ಸ ಇನಔರಂ ಇಕೆ ಶೆ] ರಯ ಇಲಿ ಜಿಂ ಆಳುಲಿ ಹ್ ಅಕ್ಷ ಲಂ | 

ಅನಿ. ತೆ ಡೆ ಜನಿ ಪದರದ ಇಟ್ pa ಎ೦ 

ಭಂ ಇಲ ಸ್ಯಾಹ೫: ಸ್ವಾ. Mond ಅಣಯಲಾಶುಂಧಲ್ಲ 5ಶ್ಞ ಕಾಲ ಅ: ಇಯೆಜ್ಜಿ? 
ps ಹ ಬಿ. ಯಬನಿದ್ರೆ3ಜುರಿ ಬರಿಯಲ್ಲುನ್ದಿ ಉತ ಫಮಔಲುನ ಸ 
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ಲಿ ಜಲು ಜಶೌಬಿದೆಹಗೆ ಕಾಜಲರಾ ಲೆಜುಆಶಾಖೀಗೆ ಕು 
ಪಂಜ. ರುಜಗಾಬ ಇಲಿಯು ಸೊಬಗ ಲ್ರಶ್ಚ್ತಿ ಅಬೆಬಾದೆ ಖಲಿಜ್ಚುಬಿ. ಅಟಿ 

ಬಬಲಕುಖಗೊಬಲಿ ಲಜದಿ!ಲಾ ಜರ "3ನೆ ಅದರಂದ ಬೆ £೦ ಲರು 
ಆಗೋದ ಇಲ್ತುರಿ ಹಲಾ ಇ ಎ ಇ ಅಜ ನ್ಯ ye ಇರು ದೆಲಿಯ ಬ್ಬ. 

ಗಟ ಕ್ಲಚ್ ಜ್ 4 ದದ ಡಿ 
ಲೋಕು ಆಲ ಸ ಎಬಾಣಕ್ತೀದೆ ಬ್ರಶ್ರಖಿೀಅದೆ ಈ ೨ಯಲ್ಲ 

ಬದಿಯಾಕ್ತಾಯ,- 
No RE ಇ ವಸ i K ಸ ಪೊ «ಬಲಿಂ ಜಾರಕಿ ಡಿ ರತಾಶೂ ಯರು ಎಬಲೆಅಠ ವಿಲಾಲಿಜಖಾಂಯಜರೆ 

ಓಲ. ಸ್ಟ ಇರಾಇರು29ದ್ಧಿ ಎವೆಬ್ಬಬೆದಿಕುಜ್ ಅಬೂ ದಿಲಾ 
ಜಾಈ ಔಣ ೧ಏ೪ಆಎ೦ ' ಬ ಅಎಜ್ವಜನಿಕುಜ es ಒಟ ಣಾ3ಔಿರವಿ 

“6ರೆಎ ೮೮೦ 8 ಅಾರೆರಐ ಅದ್ಯಆಸಲಿ ಟ್ಞುಜಕ್ಕಿ ಅುಂಲಿದೆ. 

"ವಿ. ಇಯಿಬ್ಬಜೊರು ಅ ಅರೆರವಿ ಯೊಳು ಬಲಿಜ : 

ಕ. 9೮೮, ಅಸೆ ವಿತ ಅಹಿರೂಯಶಾರು ಜಜಲಿಲಿಅಾಆದ್ದ' ಬಲಿ ಬಿ 

" ಅಲ್ಲಿ ಜೃದಿಖಲಿಲ್ಲಿ ಕಲರ ಸಂದ ' ಲಾಜ ಅಜ 'ಅಕ್ಲಿರಲಿ ಅರು 
“Gl Ne ೯ಆರಲು ಈವ. ಸಾ 3 5ಯಿಲ್ಧಿ ಜ್ಞ ಹ್ 

5) 1೧) ಗ್ದ ೯ ಈ) 

" ನ. 93 ಯಿದ್ದಿ ಅಬುಂಕುಂಅಅಯ: ಹ ನಸ ಈ ವಾಕ್ಕುಯ: ಶಾಯಿ 

€ ಜೆರೌತದಿ ಲಬಿಬಲಿ”ಅಜ್ಜಲಿ್ದಿ ಉಯದಲ್ಬಲಬೂಯಲ್ಲ' ಅಕ5ರ,ಲಿ 

"ಕಂ. ಲಲ್ ಬಲ ಬಲಿ ಉಬಲ ಅ | ಮಾತ ತ ಸ್ಸ 

ಗ ಜಳ. .. “ಭೊಶುಡೀಗಿ JR ದಿ ಪಿ ಚಚ 
ಎಯ್ ಬಳು 'ಜಲೆಆಸಲಿ ಕಲ್ಯಾ ಜುಲ ಲಾಜ ಅಜಯ ಅಲಾಜಸೆ 

"ಬಜರೆ”ರಂ ಔಜ್ಞೂಖ ಔಯ ರುಬ್ರೀಜಜಿ ಜದ ಅ್ರಶುಅಲೆಲವ 
ಎಬುರು. nd. ಅಜುಣಶಾ9 ಅಂಲ್ಲಂ ಸೆ 'ಅಾಲಲ್ಲಜಸಡಿ 

1 (ಇಜಾಜ್ ದೇವ ಾಲಾಜ್ದಾಲ ಅಮಜಸೆ ಅಕಿ ಐ೦ುಏ0 ಬಮ ಲಾರಿ 

"ಗರಣ ಅ ಐಮಿವಿ"ಬ್ಲಿಬಶುರ ಐಜಾಣೆಂಡಿ ಬೆಲಿಶ್ಸಾಯಿ. 'ದಔಮುಜಂಶುಅ 

ಅಜುಜಲಿ ದರಿ ಕ: ಹಾಸ ಧಜಾದವಿಕ್ಯ ಇಲಾ ಅರರ ಆತೆ 

ಕ್ಯ. ರತು ಜುರದಿಯಬಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬೋಲೆ: ರ್ರಿ ಅಲುಬ ೮೮ ಕ್ವರ್ರಿ 

ಅಯುಲಿಂರಿ ಖಲಿ ಮಿ ಆ ೪:೨೮ ಗರುವ ರಜ 'ಪಾಲಿಜ್ಚ್ರಾಂ- 



04 ಅಅಲಲ್ದಿ. 09 ಅರಾಲಿತ, 

"ಈ: ಬದಿ ೧೮ ಲೀಣಣಔ' ರಕ್ತಂ ಅನಿ ಈ ಜಪೋಟೆ ಅಂದಾನಿ 
೪ 

PUIG ಲನ ಈದಿ 3 86ಯಲ್ಲಿ. ಧ್ಯ. 

ಯಕ್ಷಿ ಇಬುಂಲ ಜೊದಿ ಆಲಿ py ಇಲಿ ಅಂ" 

ಬಯ ಅಜ್ಲಾಬುಿ. ಜರ ಅ ನೊೋಬೆಎಥ್ ಕ್ರಿ 
ನೆ ಮಜ ಇ ೬) ಇಲ್ಕಿರ ಬಹಜಸೆ ಇದ್ರ ಳಬಚುಧಿ' ಚ್ 

ಈ. ಛು ಈರಿ ಶ್ರಾತಹಾಲಾಖಿ ಅಸೂಯೆ ತ್ರಿಜ್ಯ ಜಾ' ಲೀಡ್ರಎಜ್ ತವ ನ್ನ 
€. ಔಕ್ತುೂಜು ಲಿಜಃ 5 ಭತ ಇಔಆಿ ಏನಿದರ ಜಂ ಅದಿ: ಜರಿದ 

6». ಪಜರ ಬಡಿ *ದಿನ್ವಿರು ಆ ಟ್ :ಅ೮೧೦ ಎಲ್ಲ 

. ಅರು9 ಅತರಿಶಿಜಾ ಎಲೆ ಲೆ ಬಬ್ರೆಕಿ. ಖಯಲ್ಹಾಂದಿ. ಕಯ ಅಖಾರಿಬಿ ' 
ಈಜ್ಖೌಯುದ್ತಿ “ಬ್ಲರ ದಂ. 'ಕಶ್ಯಾಜಿಖಾಲಲ್ಲ ಯೇ ಬನಿಕಾಾಗೂಚೆ ' 

OM AW 

ಬ ©) @ [8 3) ೬! © 

ವ ಟು / 6 C 

(3) £4 
) Yt ಸಿ 

ಇಸಲಾಂ ಕಲು! 

| ಐ. ಎರುರಿ ಬುವಾ ಬಲಿ 89, ಎಲೌತ" ಆಲಾ ಾಬೆ ಅಹಿ ಶಾಲಾ. 

ಅಲದ. ಲುಕುಖೂಬೆ ನಿಕ ಎಆಬಿತ: ಅಾಲಿಲ್ಲಿಫಾಟೆ ಸು 
ಛು ಬಾನಿ ಬಮಿತನಲಿಹೇಸೊಬೆ ಶಾಲತುದ್ರಿ್ದಿ' ಬಲಿ ಮು, ೪ ಲಾಲ್ 

ಅಯಾ ಗ; ನಿಕಾಣೊಬೆ ಆ ಇಂದ್ರಿ ಆತನೆ ಖಿಲಾರಿ ಇರ ಖಳು | 

ಬೋನಿ ಔೆಬ್ಬತಖ*ಸರಿ. ಹಕ ಇರಿ, ಅಶಾಬಲ ಇಬಸ್ಸೌರಿ ಉತ್ತರದ 5 

ಬಿಶಾಬೆಭು ಅಶಾಟಿ ಲೊಚ್ ಅಶಿಕ್ಟಿ ಲ್ವಜ್ೆು್ತಾಖ ಇ 

ಲ). ಇರಾಲಧಿ 5೨ 231 ಬಿಎ. :ಈರಿಲಿ ಅರತ ಕುಬೆಲ್ಲಾ ಈಜು 

pg ಬಟ ಯು ಅರಾ ಪೌಲ ಲ ಆಲು ಆತೊಜಿ ps 

ಔಬಾಂಯಗ9ಿ ಆರಿ 8ಬ ವಾ. ಹೋಂ ಲ್ಲ ಲ್ 8 

ಈ. ಲಾರುಜಸೆ ಲಾಣೇಗಣೊಣೆ "ಲರ ಡ್ ಎ38 

ಶ್ರಿ ಐಶಾ ಜಾತೆ ದಂದ *ವೆಬ್ಬ ವಿರಾ ಣೆ € ಅಸ್ಸ 

ಎರಿ ಲ್ಲ ಬ್ರಲಾಯೆ ಇ2 ನಜದ "ವಿಲ್ಮಲಾಬೆು ಈವ) ಷ್ ಸಜನಿ ; 
EN ಘುಜುಖಬೆರದ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದೆಮಿ ಡ್ಯಾಂ ಇಣೆತಬೆದಿ ಆ ಸ 
ಆ. ಜಾರ ಖಾದುಕ್ರುಯೆ. “ಲಿಲಿ ಇಲಯ ಆಸೊಬೆ ಈ ತುರಿ ' 

'ಅರುಂಡೇಂದೆ ವೂ ಟೂಕಾದ್ದರೆಬಆಗ೦ yp. ಮೊಲಿ 

'ಅಔಿಕ್ಸಿ ಅನ್ತಾ ಅ: leo ಔಲ್ಲಿಜರಿ ಬಿಜಿಲಾಬ ತ 
ಅಂ. ಅರಸ ರಾಜನ ಐಲ ಯಲಿಲ ರಾಗ ಖೆ 

| ನಿರ ಆಲ್ವ ಬಿಂದ ಔರ ಲಲಿ ಲ್ಲಲ್ಬುಯಜಾಲಿ. ಇನ್ನಾ 
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ಉಂ. ಜು. ಅನಿಲ ಖುಖಯಖಾಜಲ್ ಲಾಯ ಅ್ರದಿಖಬಿರ ಆಗೆಳು ಬಿಳಿ 

ರಜ ಅಶ್ರಯ ೧೬೫೦  *ಬಲಿಜಯ ಆಅ ಅಣುಕು ಅಪಿ 

ಊಂ. ಜದ ಜಲು ಜಲು ಈ8ಜ್ಲೂಯೆ ಬಿಬಸ ದ ಜಲ್ಪಜ] ಅರುಣರೆರಬ 

ಅಣ. ಅಬು) ಇಂ ಶುರೂ ಯಲ ಜಿಬಿ... ಕಿದಿಆಶೊಲಾಅ ಅಅಿಬರಲೆ ಈ 

ಉರಿಶಾಖಿ ಜಾಲ ಜಡಿ ಅಶ್ವಾ ರಾ ಬಂ ಜಲಿಂಖುಲಿ ಅಲಲ 

ಉಂ. ದಿರುವ ಇ ಪಾ ಹು 48 . ಈಗ್ಬಲ್ಫ][ ಅಲ್ರಿ ಯೊಉಾಶಾ ಶುಲ 

ಫ್ರಾ ಬಲಿ'ಕ್ಸುು' ಅಫ' ಜರಿ ಅ್ರಶ್ರಿಶಾಲಿ ಜ್ರೂಲ್ಫದಿಲಿರ, ಇಶಾ 

6ರದೆ ಇಲಿ ಲರ ಅನಿಜಅಆಯ, 

ಲ. ಔಬಃeಂ] ಅಂಲಾಾಲಬೊಲ' 0ಡಿ ಯೆ: ಇದರ ಸೊಬೆ 

ಔ೦೬3 ಶುಅಖ೦ ಲೌಯಿಂ ಭುಲೆಘಾ ಕ್ಲಿ ಅಡಿಲಾಬಲಿಕಿ ಆಲಿರಾಯಿಜರಿ 

ಉಂ. ಉಬೆ, ೮ಈಲಾಸಾಜೆ ಕಿಖಾ' ಅಅಿಜಜಾಲೆ ಜಾಲುಲ್ಬಯ ಲಾರಾ! 

ಲು). ಬಳರಾಧಲ್ ಬಜ ಐ ೮ಶ್ಚಾಖಿ. ಅಲಂ ಡೆಜ್ದಬಲಿಬ ಆದ್ರ 

ಕ್ಟ ಆರ ಲರ ತೂದೆಡ್ ಟವಿಹಿಖಾಲಲಿಕ್ಕಿ ಉತಿಜರಿಲ್ಲ ದಎಲ ಐಲ 
ರ; 9೦ ಎಲ ಾಲಾಯೇ ಫ್ರಇಲಿತ. ಅರಾರ pk Lae” ಆಯಿ 

ಗ ಅಸಿ. ರಂಧಾತಿವ ವ: ಲ್ವ ಲ್ಲ ಬಮ ಆ ಅಲ್ಲೆ 

ಜಿಲದಿ ಅಜಿ, ಅ ರಡಿ 9೮3೮೦ ) [A ಅತು ಈರಿ 

ತತ ಪಾಂ ಖಲಿ ಲಾರಿ ರೋ 

ಈ ಇರಲ್ಲಲ ಈ ಅ ಅಲಾಬಕು. ಬಿಖಠ ib ಲಿಜ್ಜಲಅಬೆಚು 

ನ: 6 wu Mh 

k ಹ Wy. ಬ್ಯ k ಹ ಚ ತ್ರ 

ಜು KA, - ಗ ಟೆ 
oh ಫಿ 

ಭಜ ಒಟ & ಬಡೆ 
ಗೊ ೬ 

2% ಅ 
§ ತೆ 
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ಗಾಸಿ wi G5 ಜನ್ನ 

ಇರಿ ಸ Be” [es ಈ NE 
ಹ ಹ" by 
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ಹ (4 i 

ಗೀ ಜರಿ Fe A ರತ 

} i ಗ ಸ್ಯ ಜ್ ಸಳ ಸಿ ಟ್ಟ 
೫ 5 ೫. ಓಳ ಟ್ಟ. 

ಗ ಟಿ ಈ ಬ RE, ಜಟ CTE 
J | ಕ 4%} he 

ತ ಸಿ p: ಡಾ 

ಷ್ಣ ರ @e ಧಿ ದೃಷ್ಯ A, Hered Ke 
; ಹ ಬ "ಇರ. ಹೂ 2೫-೪3. 

ಅನಯ ben ಜಗ್ಗು £3 ಬೀಯ Nos [eC 

ಉಣ ಬಾರ. ನಯ 
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ಕಸು ಸ ಯಜ 
ತೆ | 

ಅಹಿ ರಿತಿ 6೮ 

ಅ೮೮ ಶ್ರ ರಶಾಲರುಐ. 

| Wy A 

Wy iG ಆರೇರ 

ತಯ ಇಲರಿಎದಾಖಗೊಬೊತೆ ಜ್ರ ಅಯೆಬ್ಬ ಬೆಲ್ರಿಲಕ್ಟಾಜಬಿಳಖೆಂಬೊಜೆ 
ಅ 9 ಆಜಾಲಶಾಯಾಯೆ ಶ್ ಇರಿ ಣಿ ಔಖಾಯಾ 

ಪಾನ ಜ್ಹ್ರಾನಿಂೆ ಅಲಿಠಿ ಇರುಳ ಶುಲಿ ಅಅರಲ್ನಿಲಿ ಪಾುಂದವಿ 
4 Os: ಅಟ ಬಸಸ್ಥಿತಅಾನಿವಡಿ ಔಯ ಬನಿಳಿವುಳಎಸೊಜೊವೆ 

ಐಪಿ ಲಲಿ ಆವುಳುಣೊಬೆಂಜಿ ಅಅಖದ ಆಲ ಬುರಲಿಂಡಿ 
ತ : ಬಿಜಾಜಾರ್ರೂಯಔ ಅಬಿಯಬಳಾಜಾಜ್ಞುಂದೆ 'ಉಡಿಲ್ಲಐಡಿ ಕಾಯಲ ಜಲಾುಂಶಾ 

5 7 ಲಾಾಟ್ಟುರಿಡೆ ಆಯಾದಿ ತುಲೆ, ಅಯಕುಣೇೊಜ ಅ. 
ಬಿಜಾಆಜಾಬದಿಕ್ಕಿ ಲಲಿಂಯ ಈದ ಜರತಿಅ್ವ್ ಅಲವಿ ೪8 

ದಜ ಆಖನಿಕಲುಲಾಬದೆ ಜ್ಞಿಜುಕುಲಾದೆ ಇಎಜುಅ ತಸ ಬಾರತಿ ಆದ್ವಿ 

`ಈ. ಕತೆಯ. ಅರಿವಿ  ್ರಲಿಜರಳರುಡಿ ಔಂತ ಅಐರ.ಬರಾರಿ 
ಲ್ಲಿಔಂಖನ್ನ ಅಣ್ಣ ಜರು ಜೌ ತಂದೆ ಅಳಿದ ಅಲ್ಲಮರ ತಲಿ , 

೫» ಆಯುರಿ ಅಸ್ಲಿ ಐಲಉವಿಔಕ್ಕಿ ಅಂತೆ ಉಲಿಯಲು. ಎಕ್ಲಿ 

ರಿ. ಕ್ರಯ ಅಯಿ ಬಿಖುಔ ಇದ್ದಾರ? ಲಿಬಜ್ರ ಉಲ್ಲಿಜಾರ್ಗಿ ಜರಿ 

ಬ ಇಂಧ "ಬ ಆರಿಐಎಇ್ೆ ಎಲಾಲಿ ಅತಕಾರಿಯಅಗೆಯ "ವಿಅಲಿಜ್ ಭಿಲ್ದಾ 

ಅಬಿ ಬುರೆಅಅಾಲ್ದಿ ಶಾಂದ್. ಅಜುಾಂಶುಅ, ೪೦ ರಿಮಿ ಇ 

7ಬಿ TE ಅಲಿ ಆ್ವಲಿ ಅಿಖಟೆಖ ಆಈಳುಃಣೊಬೊೊಯ ಅಗ್ರಿ 

೯೪. ಬುರಿಜಸೊಂಗೆ ಅರಿಯ ಉಲ ಅಲಂ ಅಳ ಅಖಾಬಿ೨ಇಅುತಿ. ಅ 
ಲಿಖಾವ' ಅಶು ಆಈಾಂಿಜ್ ಯರು ಆವಿ ಎಬಾಲ್ರಠಿ ಲೀಲೆ 

65ರ ಇಲಾಆ ಬ್ರಿಮಿಜೆಅೊಯೀಣಿ ಲ್ ೬4: ಚುರ 
ಅಬುುುಡಿ. ಇಜುಅಜಆ ಐಂ ಇರಾ 

N 
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ದ. 

“Bo. 

- ಹಾದಿ. ಆೂದೆಲು. “೧ ಕಾೊಬೆ ೮೮೪9ಐಸೆ ge 

-ಕಾಖೊಬೂಖೂರಣ ಐದ ವಿಲಿ ಅಜಾಎಜುಅ 'ಕಲ್ಲಿಇದೆದು. ಅಜಾ 

ಪುನಿ. ಆ ಆರೇಲಿತಲ್ಲಿ. 

ಅಲಿಜರಿಂಕ್ತೆ ಅಟೆಬ್ಬಜಲಿಕುಖಟೆ ಅಡ ಂಂದಔದ್ದಿ ಉಜಂರತ್ಡ ' 
ದಲಿ ಉಲ್ಬಿಜ ಇಯನ್ನೇನೆ ಅಕುೂಬಿಔಕ್ಕೆ ಅಯರು ಲಖಿ 'ಜಲಿಾಕಾ ' 

ಇಬ ಈರೂ 'ಜರುಬ' ರಲಿರವಿ ಉತ ಭೂರಲಿಯಬ್ಬ 29ಸಿ ಬಿಜು 

Gg eats ಸ 
ಈ ಣ್ : :ಬ್ರಿಐ ಭ್ವಶ್ರಾಂಯಿರಲ `ಶಾ೫ಅಯೂರಜ ಅ 'ಬರಾಲ್ಲಿೀಬತಔಿ ಜಾಯ 

ಬರಿಯೋ ನಿಲ್ಲಿ ಧಾಂ: ಅಂಬಾಜಿ ರುಚ ' 
ಅಶು ೧೪ುಆಸೊದೆ ರಿುತಾರ್ರಾಖ9 ಆಅ ವ್ವಾಬೆದಾ. ಆಗೆ ' 
-ಲಿ೪೦ಗೂದೆ `ಬುಲುಅಣೆ' 'ಐಿಧಾಣಿ ಬರೆಬಳು ಹರತ ದತ ನಲ ` 
'ಾಶಾಶ್ರಾಂಖರ್ -ಬರುಧಿಬೆರ ಜಾಜ್ -ಓಜಾಪ್ರಂಯಆಗೆ ಜಜೂರದಔ ಬದಿ ' 
ಅದಲು: ಅಲ್ಲ ಅನ್ರಶಾಂಂಯಲ 'ಿಳಲಿಕಾ ಗೂಬೆ ಅಣು -ಪರಿಶ್ಚಾಣ- 

'ಅಯಿಲುಅದೆ ಬರಾಕ ಛಿದ್ರ ಎಬೆಬ್ರಜವಿಕುಖಬೆ ಇಂರಿಂಡಾ 
pi ಲುಲ್ಯಿಂಟೆ ಲಾಲಬಿ ಆಲಾಾರುವ ಅಜುಅ ಈತ ದಿ:ಬರ ' 
ಠಾ . ಖುಲಿಐ -ಬಡಿಲ್ಬ ಮೆ ಓದ ಎನ್ನ ನಿಂವುರುಣಬೊಟೆ ರ 
'ಜಖಯಬಲಾಲಾಲಿಐ ಅಲಾದ ಅಪಮಿಕಖುಜವಿ ಅರುದ್ರಲ್ರಿರುುಳಾಮಿವಿ 
ಬಿಲ್ಲಿಕುಲಲೌದಿಬಡಿ ಜಂ ಅಔ್ರಐನಿ ಔಬಾಬಲು. y 
ಲಜುಣೊಬೆ ಇಎಸಿ 'ದ್ರಲ್ರಾದಿಂರುರ ಬುದಂರ.ಹಾಟೆಚಿ ' 
ದಂತುಲ್ಲಾ ಜ್ರ :ಬಿಇಕು್ಷಿಲ್ಲಿ ರಿ ಪ್ರಜ್ಞುಂಲ್ಲಿ ನಿಲತಕುಲಿಕಾುಧವಿ | 

. .ಡಿದ್ರೀಯೆಯು ಎಜು ದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ತರಾ ಅಲ. . ಇದೆಣ್ಣ ' 
“ಯಾರಾ ಹೊಟೆ ದ್ವಿಜಂ ರಿತ ಘೂಜಣ್, ಈ ಶ್ತಾರಿ ಲಿಲಿ ಎಜುಲ ಈಖ 
'ಬ್ರಸೆಲಯಾಕಾಲಾಣತೆ ಬೂಲಧಿದ -ದಿಕ್ದಿಲ್ರಾಭೆಜು:  ಅಂಬೂಖಾ ಬಾ ] 
"ನೀಲ ಧೀರರು ಕಾ ಲ ಈ ಲೊಚ ಇಜ್ಯಪ್ತಾಲಿ ಕಾಯಿಶ್ವಾಯ... ಲು | 
'ಉೊಜ ವಿ ಠಿ ಅಲೆ ೂಬರಲಿ ಆಖಾಬೆಜ್ ple: ಇಲ ಜುೀಸೆ 
ಏವ. ಓದೆ ಜಲದ, ಭಾರ ಅಜಾಲ್ಲಿ ಎಬಾನಿದ್ಧಿಂನ ಬ್ಲಖನ್ಲಿ ಯಾಬುನಿಲ್ಲ "4 
ಔಿಜ್ಞಂಖ ಬೂಹುದ್ದಿದಲ್ಲಿ ಇಯಿಕುಲ್ಲಾ. ಹ್ಲಿಭ್ಭು ಅಂ ಆ ಎತತ ಐ 
ಬಾದ್ನಅಯೆಬು ಅಂ ನದಯಜಸರು. ಬಳ ಖೂ 6ರ ಖಾಜಿ 
ಡಿಲ್ಲಿ ಬೂ ಕುಲೆ ಲ೪ಲಳು ಎಂಬೆ. ಜಶ್ನುವಿ ಹಯಿಲ್ಲುಐ.. - ಎಪಿ ' 
ನರು ಔಜಖಬಹೆರಲ್ಲಿ ೧ಕೌಜುಲೊಬೆ ಜಲ ಎ ಆಘುನ್ಬೂಂ pn 



ಅಜಿ." ಅರೊನಿಕಲ: "69 

ಲೀಲಂಖಔಅ ಆಕಾಲ ಆದಾ” ಕಾದಿ ದಂ ಹಿಜರಿ 
ಟೋ: ಅ್ರರಿೆಲಿಲಿ ಎ೮ಲಾಬಲಾ ಆರಿ ಲಜಜಬಂದೆ ಇಂ ಅಡಿ 

Ke 89 ರಳ ಆತ್: ಲ್ಲಮಿಜ್ಞರ: ಅಜಬ್ ಜೌಬುಜ್ಞ: ಆಕ: "ಭಾ 

ಲೆ ಇಅಆತೆ'' ಹಾರೆ" 'ಖಲ್ಛಾರಾಲಿ" ಬರಲಾ" ಎಖಾಅುಜ್ 99 ಆಸೆ 
ಟಂ ಈಸಿ. ಲೂಟಿ. ಇರಿತ ಎವಿ ಔಚಾಂಉತಂಯಔ ಬಿಲಾಲ 

ಟ್ರ. ಇಬ್ಬಮಿಕಳಿಣ ಈ: ಅಹ್ ಎಲ್ಲಳುಬಜ್' ಔರಂಟೆವ್ಯ' ''ಉಂಶಈ 
| ಕು ಅುಬರರಣ್' ಅಬೆಬ್ಬಜನಿಅಅಬ ಔರಿಜಲ೬ಅಲ - ಫಂಲಿಳುಿ 

ಅಬೆ: ಕಂಜ ಜಿ-5೦ ಈ ಜಲ ಅಟೀಗೆರಿ 'ಕಉಬೆಜ್ಕ್ಕೆ 
ಖ್ಹಿಲಿಕಾಣೊಬೆ . ಜನಿಂರ ಆಲ್ವ ಔಯ” ಆಅ: ಜ್ಲಜೌತ" ಅ ನನೆಕಿಲಂಜ 
ಅಕ್ಕಿಲಿಜವಾಕುಣೊಬೇೊಣಜಿ'ಬರಿಖ್ರು ಲಿ ಆಭೂಲಾಖೆಅದಿ ಔಡ ಶಾಖಿಜ್ಬುಬಿಂ. 

mart ಅಿಬುತ್ರಿಅಖೆಜ್ಬಟವಿಕುಅಸಲೆ ' ಅ ಖ್ಯಾಲೆ3ಔರ್ಲುಲಲಿ: 'ಅಶುಶ್ಷುಂಖುಂರ 44 

೬ ಈವ ಈಜ್ ಆ. ಔಮು 'ಈಾ೦ಿ` ಲೆಟ್ಸ್ 'ಜಲೂಬೆದ. - ಅಜ 
ಬ್ರ ರುಶತಾಲ್ಈ- ಈರದಿ-ಈ್ಯಂಯುದಿ- ಅರುಜ್ : ಅಡಿಿವಡಿಆ ಜುಲ 

ಟ್ರ ಅಬು ಔಜ್ಛಂಭದ ಆತೆ ಜೌಜ್ಅ: ವಾಡೆ. ಅಂ ಎತ ಜಡೆ 

€೮19-೮ಚಂಆತರಿ ಠಿ ತಾಲ ಠಾ ಇಡಲು ಲು: 

೮೨೫ ಬ್ರ ಕುಖಬೆ ಛಬ್ರಮಿಕ ಅರಿ ಆರಿ ಐಆಂದಿಖ ಕಯ್ಯಾ 
ಅರಲಬಟು 'ಪಲ್ದಿಜ್ಞ ಲರರಾಸೊಬೆ ಬೆಜರೇ ಲಿಅಕಜ್ಞುಬದಿ ಅರ್ವ 

ಛೈ. ಅಲಲಿ: ಕಾಲಾರಲಿ' ಜರಿ ಸಜರಲುಶಶುಸ್ತಾಣ- ಅಿದಂಅದಿ 
ಆನಾಕೊಟೇಣಿ ಈಕಿತಿಎ ಅಡ ಇಲಲ ಬರಲಿ ೮ಟ 

ಔಪ! ಅಂಬಾಅಔಅ'ಔಬಸಬಡಿರಿ ಎುಖಖೊಪೆ ಔರುಅಂಯಲಿ 
ಖಚ್ಳಿ' ಯಲುಔಲ್ಯ'ಇಯಿರಾ ಆಧಿ ಬಳಿ ಔಂಲಟೆಲ್ಲ. ಕ್ರಾ ಂಲ: 

ಈ. ಅಕುಜಲಿ. ಲ್ವವಾಬಜು:  ಜಔಂುಜಂಜ ಕುಲಳಲಾಲ ಅಲಿ ಲಖುಜಔ 

ಎಶಾರುಅರಔವಿ ಜಯಾರ ಜುರಜಜೌಲ: ಅಲ Sd 
ಈ ಬಿಜುಅ'ಜಫ್ಲಾಲಿಜ್ರಲ” (ಈ ಗಂದ ಆ05ಆಂರ ಅಂ ಜಂಟಿ 

ಕರು ಇದರ ಜಲ "ಔರಿಲ್ದಾಲ ಈ ಅಲೀಖಾಲಖದಔಳ (ಜಂರಂೂರುಂ 
ಜರ ಈಖ ೮೮೦ ಕ್ ದೆಬುಬಔರಾಲ್ಲಿ ಲುಳಳಬಂ 

೫ ೪9 ಬದಿ | 

ಈ... ಬರಿಲಾ ಕಾರಿದ ಬೂಸಿ ಕಲಲ ಕ್ಷ ಅಲಿ ದಂ ೪೮%ರುಶ್ಚಾರೆ 
೫೩ 



190 ಅವಿ: ೮: ಆ ದಿತಲದಿ. 

ಆಜಾ ಬಳಿತಬಿಬ್ರಿಲಿಲಾ ಲಈಜಗೇದೆ ದಿಲಿ ಇಂಕ್ ಪ್ರಾಂ 

ಈ. ಖ್ವಲಿರಲುಡಿ ಡಂ ಅಕ್ಕರ ಜವಿಠಅಯಲಿ ಬಲ್ಲಬಿಜ್ದಾಯ 

ಈ. ಎರ್ಹತಿ ಒಳಾಜ ಉಬೆ ಶಾಖುಲ್ರಮಾರ ದದ ಎಐ ಇದು ' 

ಇರ! ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬ್ರಲಾಜಾರಿ ಫಶಸಖಜ್, ಯಿಜಶಿಯಅಗೆ' ಇರದೇ 
ಇಜುದಿ ಠದ್ದಿ 

ಗೆರಿ ಪಾಲಿ ಅರರ ಖ್ಹಾದ್ರಿಚಕೊಬೆಲ ಅಜ್ಖೌಬುದ್ದಿ ಅದ್ವಿಹನೆ ಉತ 

ಈ. ಅಬೆ ಕುದ್ದಿಶಾಜಾಲಾಜ್ಟಾವಿ ಕಲಿ ಯರೀ ಲಾಲೂ ಇಬೂರ್ೆ 

'ಅನಿುಲಿಜರ ಲ್ರರಿಶೊಲಜ ಲಈಜಗೊಬೆ ಶಾರಿ | ದೀವಿ ಬರಿ
ಶಾಯಿ 

ಈಐ. ಜನಿ ಬಿಜ್ೌ ಲುಬೆ ಲಿಚಿಕ್ಕಿ ಯತ್ರ ಬುಲ್ರೀಬೆಬ: ಇಡಾಜ್ಗಾ 6 

ಪ್ರೊ. "ಕುಜ ಔರಿಯಜ್ಞರ್ನಿ ಆಪುಕುಣಬೆ ಮ ಅಲುಬೆ, WE 

ಲಿಂಬೆ: ರಿಯ "ಬಂದ ಐನವಿಕುಜಿಂಬೆ ಆಟುಲತಾಲಾಲ್ದರಡಿ 

ಈ. ಆಈುಕುಃೇಬೆಲ ಡರಿ ಕಾಂ. ಎವುಕುಸಬೆ ಐಪ್ರಿಖಂ ಐತ್] 

ಇಬೆಜ್. ಬರಲ ಅಠಲೀಕ್ಕಿಜ ಅಜುಿಅಘಾಯ ಘ್ ಡಿಲಿಬ ಅಣ 

ಈ. ಉಠಿ ಜಲೌಬುದ ಛೆ ಅಶುಲ ಖಬೌಖ್? ಉಂ ಕಯ; ಅಲಿ 

ಅಲೂಂದದಿ ಅ ಚಕಾ ಜು ಔಶಾತಧಿ ದಕ್ಕೆ ಇಜುಅತ್ಎ. ಇಯಾದ್ರಿ 

| ಬಬ್ಬ ಜಾರ ಖ ಇಲೆಲಾ- ಹ 

ಆ... ಎಬೋಲ ಖ್ಲಾಲೇ 

ಬಯ? ಜ್ಪಿಜು ಲೃಿಜಾಲನೆ. ಓಲ ತಡ ಮಾಕ್: ಯಾಸ್ಯಾ ಅಲಾಲ ಕ್ಕಿ 

Ai SE ಈ ಜಲಿಶ್ರುಖುರಳಲಿ £ ಅನನಿಜಕುಖೊಬಂ. ತಿತರ 

`ಆ: ಅದಿ ಬಯ ಅಡೆಬ್ಬಜಲಿಕಾಜಬೆಕಿ ರ್ರಿಜ್ರಾಪಢಭುಇಜೂರ ಗೆ ಜರಾ 

ನಿಲ್ಬೂಯಾನಿ (೨ ಲತ ಶೆ ಇಬುದಿ 69 ಜ್ನಧ್ಳೂರರತಿ ಬರಿಶ್ರಾ 

ಲಾ. 6೦೦ಡ ಶಿಜರಿ 'ಎಿಲಾಚಜ- ಲಜ್ ಅಬೆ ಏಿದ್ದಿಲಲೂಖಾ, 

'. ಈ ಬ್ಲಳೆಲಿಬ ಔಜ್ಞಾಂಜರ ಕಸೆ 'ಅಜುಲಿ ಅಲುಬಿ ಅಳಾಾಶುಠಿ.ಬಬಿಶ್ರ ಥ್ರ 

ಉಂ. ೮೮೦ ಈಚೆ ಬರಬರ ಜಿದಿಲಿಜ್ ಅಜಾದಿಲಿಜಸಲಿ ಇಲ 

ಉಂ. ೦8 ಉಜ್ಯಾ ಜುಲ: ಅರಿ ಲ್ಲಲ್ಜುಯಿಳುರಿ ಇಲಲ ಶುಂಯೆ ಅರಿಜ್ರು ೨ 

ಐಲು ಊಈಬಬ ಅಲಔಜ ಉಜ್ಯಾ ಬರ್ಲಿ ರಿರಾಖ ಈ ಫನ್ನಿ 

CR ಬುಜಶಿ ್ರ.ಔಜಲ್ಯರುಜರರಿದಿ ಔಯಲಿರುಈಿ ಅಜ್ಜು ಲಬ್ಲಿಅಬೆಬ: ವೀಣ 

ಇರುಾಲುಂ ಜೌ ಎಂಬೆ ಅಲರ್ಟ್ ಖಂಸಂಬದಿ ಬ್ರಯುಬಿ 

'-6ಬು೦ ಬಿಎಶ್೦೦್ಬಿ ಲಲ ರ ಈದ ರಾಲಿ ಬುರೆಶ೦ಿದ್ದಿ ಅಲಿಜೆಬಂರನ:ಯ್ಯ 

ರೊಯಲ್ (ಈಜಿ ಉರಿ 



ಅಬೆ' ಆ ಆರೇಪಿರ(ದಿ. 101. 

ಲೀಲುಓಸೆ: ಇಯಲ್ವ ಜವಿಕುಬಲ್ರ ಮಂಜಿ ಖಾ ಖ್ಞಾವಿತ೦ಿ ಜ್ರಠಿ 

೫೦ ಎವಿಜಿ. ಹಟ ಜಕರ ಬಿಜುಜಾಶ್ರು ಬಮಿಲಾ ಓಲ ಲಿಐದಔರಿ 

ಅಬೆಖ ಅಜ್ಞಳುಂಯದ್ಧಿ ದಂಟ ನಜ (ಆರರ ಅಬ ಬರಲಿ 
ಲಿಲಕ್ಷ ಉುಶ್ಟಾಯ- 

ಈ .ಅರೇಲಿರೆ. ಆಳಂದ ಲಧ್ಮಿಜಜಬಲಿ ಜ್ಞ ಅಂ 
ಖದಿರ ಅ್ರರಿಳೆಲಲಾಬೆಜ ೮ಔಂ CEE ಅರುಂಯರ ೮ರಿಶಾ 

ಈ ಇಲಿಅ್ರಔಐಲ್ಲಾ ಯೆ. ಲಾಜಾಲಕೌತಿ ಇಲ್ಕಿರಲಲಅಲೂಖಖಿ ಆ ಜಬಿಯುಬ 
ಕ್ಕ 

yp 

ಈ 

ಆ.41. 

ಅಲಲಿ ಅರಳ ಅನುಕ ಆಲಯ ಉಬದ್ದಿರು ಲ ಕು ಉದ್ದ್ದಿ ಏಕ್ವಿ 

ಅಲಿ ಮಿಲೀ ವಿಜ್ವಲಂಬೆಜು: ಅಲಿಬದ ಬಕರಧಲ್ಲಿಅಲ್ಲ ನಿಗಾ ; 

ಆಜಾಕ್ನಿ ಆಜಳಿಜುಖಾ ಅರುಲುಶ್ದಾರೆಯಬ್ಬು 6೪ರ ಬೆ ಅಬಿಜಲಿ ಎಂ 

ಅಾಮಿಜ್ಚುಯೆ- ಅಂಕು ಆಶಾಉಶುಜಾಖ ಪೌಲು (ಳಂ ಂಜ9 ಜರಿ 
ಈ ಬ ೫3೦ ಎಲು ಿ 6ಿರಿಲ್ದಾರುಣ್ತ ೧ಬ ಬಲಿಯ ಆ ಇಲುಪಿ 
೮7 ರರ ಆಜತೆ.ಜುರು 6ಉುಲ್ಯಾರಯ ಔಣ ಬರಲು ಓಜ ಬುಕ ಕು. 

ಅಯೆಬ್ಬಭಲಿರಾ೫ ಬೆ ಅಲಿಯ ಒಬಮೆನಿ ರಜ ಭ್ರವ್ರಾಣ ಶು: 90 ಬನ್ಲಿ 

ಶಿ pe ೪. ನಲದ ಅಜಕಾಜುರಾ ಅರುಔಜರಿ' ೮೬ ಔಟ" 

ಲಾಲು ಅಿಶ್ರಾಜ್ಔಕ್ಷುಅಾಜಾಲ್ಲಿ ಲ ಕದಿಯಲು 6ರ ಐತಿರೂರ ಜ್: 

ಅೂಖುಳ 95 ಎಲ್ಲ ಜಲಜ "ಜರ್ರೀಎಕೌಜ ಬಿಬಂಅಾಜ್ದಿ ಇಲ್ಲಿಂ 

ಕುಂಬಳ ಅಬ ಬರಿ ಅಶಿ ಯಲೆಳರಿ ಬೀರೆ ಜುಹೆಬಿಂಕಾವೆ 

ರಡಿ. ಆಅ ರಿಕ್ -ಔರುರಿಲ್ತಂ. ಆದ್ವೀತೆ ರತಿ ಉಧಿಕೊ್ಿ 
ಲೊಬೆ ಔರು ಅಡೇ ಎಭನಿರಲೆ ಬವಿಔಿಎ pS ಯಿ: ಲಾಜಾ 
ಅಖಔಔ ಬಲಾ ಧನಸರಿ ರಿ ದ್ವಿರ ಬೆಲ್ ಇಲುಲಾಗೆ ಬರೆ ಜಿ 
೬೮: ಜೌ ಜು ಬಿಧಿ, ಲ್ ಆಲಿ ಕಲಿ ೫೮೪) ಖರ 
೧೭೫ ಬೊ ಇಲೆ ಳಾದ ಶೂಯೆ ಯರುಜಾ ಯಂಶಾ ಜಿಡಿ 
ಜಾಂ ಇರ ಬಂಾಲ್ಡಾ “ಪುದಿಜಲ್ಪ, ., - ಲೀ ಜಔಬಜಿತ್ಲಿ 

ಬಲಿ ಖತಿಳು ಜರಿ ಅಜ್ಞಅಲ್ಬಶ್ರಯಳುಲಿ ನೀಲ ರೆೇರಿ ಇರುಆರಿ 
ಹಿಜಾಉಅಜಾ ದಿ್ಲೆಬಂದಿ ಔಯ ಅಖಕುಜುಶು ಇರುಆಕುರ: ಅಧ 
ಮಂಚ ಜಳಕ ಯೊಳು ಮುಂಜಿ 09 ಐದಡಿ ೮೦ 99 ಔಂಡ 
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ಊಂ ಲಿಕ್ದಿಲಾಬೆಬಾ.. ಅೀಲಂಖಔಅೂಕುಎರುತ ಅಧರ ಬಳುಖಾಜ ಯೊಳು 
ಅಲ್ಪ ದಜ” | ್ರಐಾಂಂಕಿಕಿಂ- ಅಾಜ್ಅ ನಂಬಿ ಲಿಡಿಆಾ್ಗಿ ಹಲ್ಬ ಸೆ | 
ಔರ! ಲಿಠಅಆರವಿ ಅವಿಐಅಕ್ಕದ ಜಲಿರ ಖಾದಬಜ್ ಜಡಿ ಟ್ 
ಅಂದ ಜಂ ಇಲ್ದಲಿಎಆಲಿಕುೊಬೆಅ. ಭ್ರಬಾಬು ಖಲುಕ್ಟುಯಿ:: | 

Gio ಇಜನೊಲಲಖಿ' ಲನವಿಕುಣೊಬೆ ಅಜ್ದಣ. ಜವಿನಟಿಎಲ ಅದಿರು ' 
ಬಲ ಔಯಾಬೆಜ ಅರಂ ಕದವ ಓಳ ಬೆ. *ಲಿರುರಿ 

ಅಂ ಜ.2 ಕಾಂಬ. ಐದ್ರಿಜಐ ೪೮ ಆಲ್ಲೀಬಜು:- (ರಾರಾ 
ಇದೆ ಇಕ್ಕತೆಂರಿ ಯಿಶಾಜಜ್ ಟಂ 'ಜೆಯಬುರೆಈಾ ಶುಅಅುಬು ಶ್ರುಜಾಜಾದ್ದಿ ' 
ಜದರಿಲ್ದಿಳೋಚ ಬ್ರಜುಲ್ಲಿ ಆರ ದ್ವಿಜ ಈ ಥಿಲ್ಲ ಐ ಅರಿ ಇರಿ ಲಂ 

ಅಧ ಅಬು ಇಉಾರುಂ9ಲ್ಶ ಖಾನಂ ಲಿದೆ ಥಶ್ಚುರಿ ಹಯೆಯ. ಎಜೆ 
ಪಂಜಿ ಅದೆಬ್ಬಜವಿಕ ಜಂಬೆ ' ಔ್ಜಂಬ' ಅದಿ -ಜಲ್ಸಕುಲಿ 5890 
ಬಲಿವಎಿಜ್ಬದದಔ ಅನುಕಿಸೆಲ್ಲಿ ) ರ್ಯಬಿಜಾರೂಲಾಲಾನಲ್ವ ಲುರಶ್ತಾಲ್ಮ 
ಆಖಕುಣೊಬನ್ನಿ ಬ ದೆಬಃಯಲಾ ಬರು ಲಿಕಾಲಾಶ್ವಾಂ 
ಅಜ್ಲೌಯಲ್ಲಿ ೮ರಾೊಬೆ ಆಶ್ತ 5 ಉಯಶ್ಚಾ ಅಮಿಂಕುಸೊಲ್ಲಿಂಅು ನ್ವ! ನಿಮಿ 

ಅಲ ಅ್ಹಜ' ಕುಬಿಖಯಬೂಯಿದಿ ಅ8ಿಔಿವಿರಲ. ಬ್ರಂಲಠ ಜದೆದುರೆ ಅಜಾ 

ಲದ ಬರ ಜ೮ವಿರುಖಬೆ ಜಿಜ್ಞಾಕುವಿ ಜರಈರು ಜಿಖು ಪ್ರಳಲರಾಖತೆ 
ಅಬೆ ಬ್ರೂ ಜಯಬುರ ಅಜಅಾಜ್ದಾ ಬುಡಾ ಬಳ ಕಲ್ಲುಕುಲಿ ಐರಣಿ 
ಲುಶಾಯಿ ಖುರಧಅಜಾಜ್' ಬ್ಲಹೆದಿಶೌಬಸ್ದ ಲರ ಸೊಬೊಂೆ ದಿಬುಃ 

ಈ ಅಸು ರಿಮಿಲಜ್ಞುಜ: ಅಡೆಬ್ದಬವಿಕುಖಬೆ ಜೆ'ಜಬು ಅರು ತಲ 
ಈ ಈಂರುಔಜಂ ಸರಾ ಬುಧರ" ಅದಿಶಲಿಯಕ್ಐ 
ಈಬ ಎರಾಳೆಲಲಖನಿ ಅಖೆಮಿಕಳುಟಬಲ ಜಮಲಬಜಂ ಅಖಾರಂಯ 

ಎ ತಡಿ ಐದ್ವಿ೨ಸಲಿ ಲಿಶ್ದಿಲಂಬಜು: 
ಅಣ ಅಯರುಆತೊತೆ ಔರು ೮೫0 ಲತ ಗೊಂಡ ಔಟಾಂಯ್ಧ ಆಜಿ" 

ಬಿಜ ಅರಂಸಾಕಸಐ ಅಲ್ವೆ ಜನ್ದಿಜು' ಅಳುಪ ಹಾಯಿ 
| ಅ8ಔಲಿತ( ಅಂವ ಜಹಾ ನ5ರಟ ಬುರೆಅಜಾಕ್ಷುಯ ಐನಲಿಕುಖ: | 

ಅಬೊಜ ಔಯ ಬಿಖಾಔ ಜ್ಞಾಖಡಿಶೌಬ ಆಅಲಿಬ pe 

ಉತ! ಜತ ಆಘುಖಯೊಬೊಂಲಿ ರಿಮಿಲಜ್ಞಐ: '. ಅದೆಬ್ಬಬಲಿಳುಗೊಬ ' 
°° ಜಂ ಬಿರ ಘನವ ಲಿಮಾ ಜಿ. ರಲಿ ಅಲಾ ' 
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ಎ.ಆ ಎಪ್ಪಿಜಿಕು ಬಠಲ'ಬೆಠಿಅಶ್ಠಾರ೬ "ಎಆಮಿಟ ಅರೇಸಿಲಿ ರಿಕ 
ಬಿಲ ಅಜಲುಲೂಕಅ ಈದಿನ ಬಲ ಔೆರಿಾಶ್ಞರ್ಲ ಐಶ್ರಿಕಂ ಆಆ 

.-ಲುಜ ಜುರಆಸ3೦ ಇಅಾಡಿಗ್ರರಿಜಾ.. ಲೀರಾಜಾ್ ಅಜಅುಡಂಶುಅ. ಔಲ್ರಿಜೆ 

ಅಭಾರಿ ಬೃಜ್ನ್ಮುರಡಶ್ಚಾರದಲು. ಉಬಿಬೆ ಅತೊಜಂಳಾಜಲ ಅ್ವ£ವಿಬೆ 
: ಅಕ್ಷಿ ಕದ್ರಿ 6ಅರಿಬ: ಬುರಅಜಾಜ್ಞುಖ. ಬನೀರಜಬಿಣ ಅರಾ 
ಜಲದಿ ಜಲ್ ಇರಲಿ ಬ್ಲೂವಿರಾಣೆ ಅಅುಔಕುೂಳಾಖಲ ಅಬೆ 
“ಲಿಯು ಅದ ಅರು ಜಾರಿ ಡಿಲಿಸಾರಲ್ಲಿ ಖಂನೂದಡಕ ಬರ 
ಲ ಎತಿೀಲುಬೆ ಇಲ್ಲ ರರಾಜ. ಖರೀರಜಲಿಜ 
ಕಲಿ 'ಫನ್ರಿಜಟುರುವ ಬರತಾ ಬಠರುರಲರಿ5 ರಿ ಅಜುಬಲೇಗೆ 
“ಆಲಯ $ನ್ನಿಜೆ ರಜ ಎಬಾಲಿಅುತ ಇಲಿ ಡಿಉುಬುಳುಂಬಆ ಯು 
ರಾ ಅಡೆ ಅಕನಿಬಬುಾಲ ದಕ ಉಬೆ ಬಿಜುಬ ಬೀಜದ 
ಲೀೀಕುಜೆ ಜ್ರಯಿಲಕೆ ಪ್ರ್ರಿಬುಬುಲಾರು ಜಲಜ ಬಠಿರುರಜಿ್ರ ವಜ ಜರ 
“ಆಸರ ಜ್ರಿದಿಜ್ದಐಔ ರಿಜಿಲಾಬಬಾ 
"ಜದ ೮ ಉಬೆ ಬಿಜ್ -ಲರಿಲಜು ದಿಗೆ ಅಲಶಾಜ್ ಥ್ರ 

ಹಸೆ ಎಿಜಾಹಗಔ ಲಈಂಲಗಬೊಜೆ ದಿಬೂಂೆ-ಐಶಿಆಈಂ ಜರಲೆ 
"ಔಸಿ ಅ೦ೀಣಿರನಯುಲ್ದುರ. . ಲಿೌ9೦ 52೮ರ ಇಂದ ಬಿಜ್ £೮ 
ಇಂ ಇಾಲದಿದ್ರರ್ಯೂರೆ ಈದಿನ ಜಿಬ್ದಿಲೌಬ “ಬರ ಾಜುಕ್ಟುಕಿಔ 

ದಿ ಆಲಿಕಾಖಕೊಬೊಂಒಗೆ ಬಿಮಿಲಜ್ಞಾಜಿ. 'ಲಅನಿಕುಣೊಬೆ ಅದ್ದಿ, ರಜ 
೮.ಈೂಬೆಜ್ (ಲೋ ಶುಅಃಸೆಎ್ಲ ಈಖ ಉಂ ಅರಿಯದ್ವಿಆಗೆದಿಲ್ದ 

. ಎಜಾಲಶಾಾಲಿಣ ಲ್ರಾಯಿರಶಾ-ಡರೌಲಿ ಪ್ರಾದಿದ್ದಿ ಆಲಿ, ಇರೂಲುಅಿ 
ಡಿಯಿಶಾತೆ ಕಾಳಿ ಖುಂಬು ಜ್ವಲ[ಜಾಯಿಇಯೆ ಖುಲೀಐಔ ಅಕ್ಷಿಬಿಎಆಲಕುಡಿ 

'ಇಬೊಜೆ ಪ್ರಕುಲಿ ಜ್ರರಿತಂಬಿ:ಲ್ಲಆಾಯಅಸ೦ ಅಬ ಉಲ್ದಿದಿ ಆಲಾಲುಬ್ಬರಿ 
ಜಜ್ತುಳಲಿ ಅರಆೆರಿ ಜ್ಯುಬ್ಬದಿಬ್ದಲಿ ಬಡ ಯೂದ ಖುನಿಜಾದನಿ ಬ್ಲಅಚಿ*ಸಿ 
ಡಿಜ್ಜಾಉಲಿ ಇಜುಲಿ ಜುೀಣಕು ಬಿಲ ಬಿರಿ ದ್ರಸಓರ ಜದ 
ಬೂದ್ರಖಜೆ ಎರುದಿ ಅಖಾಜಯದ್ದಿಕ್ಕಿದಿ ಲಿಕ್ಠಿಲಾಬೆಬಾ .. ಐಜಿ ಅಲ್ವಾ 
ಅಿ೨ಅಕುಅ ಬಿಜಿ ಲಲಿಬ ಆಜು ಇಲು ಅಲಿಖದಾನ್ದೆಆ ಬಜ ಲಬ 

ಈವ. “ಅಜ್ತಾಖಯಿ ಖೌಜು ಅಲಿಜಡಕಿ. 'ಅಮಲಿಜ್ ಭಲ್ದಾಳ*ಲ್ಲಲ್ರಾ೮ಅ 

ಖನಿಜ ಕಳಂಜ ಜವಿತಿಐಡಿ ಎಕಾರುಣೊಬೆ ಕಲ್ಲಿ 6ರಿಲಳ ಭಜ 
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೭೫೩. 

ಅಜಿ ಈ ಆರಿದೆ: 

'ಜಿಮಿಖೊಚೆ ಅಾನಿಸು ಔರ ಲರಿಳೆಂಲ್ಲಿ ಬುಡೆ ಜ್ವಳೆ 
. ಖಿ ಕುಖಿಜಾಖ ಕೌ ಶಾಂದ್ ಅದ ಈರಾದೆದ. ಅನಿಂದಾ 

ನೊಂದ ಠಂ ಬನಿ ಬರೆ ಹೊಬೆಣೊದ್ಸೆಳು3 ಆಮಾಬೆನಿ' 
ಇದಿ ೂರುಅಸಾಖಿ ಲು ೦ಡಿ ಎಮುಜಖೂಬೆ ಐಆಳಿಖ ತಿ ' 

: ಕ್ರಾಸ, ಅನಿಂ ೦ ಾಾೆಡೆ ಅವಾಖಡ ದಿಲ್ರಲಿತಿ ಬ್ರಜೆದ ಕಜ ' 
. ಖಳರ ಅಸುರ ದಮಯ್ಯ ಬಳಿ ವಿಜಾರಂಕ್ಕೆ ಮುಲು 
ಜಿತಃ ಅರಣೆ ಜತೆ ಎಜೆ ್ರುಖಾಖ ರಜಾ ಬಾ3ಅ ಇರು! ಖಾಡೆ 
ಅಕ ಬಲ್ ಬ್ರರಿಬುಜಿತ ವಲ್ಲ ಔಳು ಜೆಂ ನ್ವ 

: ಔಜಾಡಿ ವಿ: ಎಮು ದರಿ. ಎಮಿ 1 
ಅಯಿ. ಐಶ್ರಿಖಳುಲ: ಖನಿ ಧನ್ಯಂ ಅುಲ್ಧಿ ಯರ ಲಿಲಿ ಎ೩9 

ಖರ 5 ನ ಜರು ಔಜಾಬುರರಿಡ ಲೆಠಿಕ್ಲಾಅಸದಜರಿ ಐ ಜಿಲಂಬೆಬು ಎಕಾ 

ಅಜಾಇಠಿದ್ದ ದೈಜಾೂಜಾಾಲೆಐ ಅನಿಲ ಜೆ ಜಶು ಭಲಿ ಮಿ ಜ್ವರಿ ರಯ 
ಖಾರಿ 88೦5೬ ಜ್ ಉಬೆ ಲೀಲಾ ಕಂತೆ 

ಅಬೆ ಅಬಾಬೆ ಬಾಳ ಒಡಿ ಈ ಕೊಬೊಜಾರಡಿ ರತ್ನದ ಹಾ 

. ಅರುಕ್ಷೊಖ ಈಖೌಜ್ರಇತೆಯು ಬಳು ಅ ಖಾಲ್ರಾಶಾಯ ಜಾರುಕ್ತಾಯ-  ಲಾಕಾತತೆ ' 
ಅಜೆಜ್ದಜವಿಕಜಗೊಬೆ ಲಿತಿತೆ ಲೌಣೆಅ ಕಖೆ ಔಬಸದಜ ಜೂ 
ಬಲ್ತ `ಬಲಿಶಿಅಖಲಿ ಪಖಾಖನಾ ಅಶಿ೨ ಅಡಿತ೨ಯಲ್ನ ಪ್ರರೂಖಅಥ್ಟ 
ಅಬ ಬಿಲಕ್ಷ ಎನ್ಷಂವಿಲ್ಲಾ ಯಸ್ತೇ ಅಿಶು5ಲಾ ಎಸಾಂಳುಗಲ್ 

: ಅಯ ಎಮು ಣೆ ಜಶ್ಲಾರಿ ಈಯಿಕ್ತಾಣಿಃ ಈಿರೆಬಳು ಔಂಕ್ಮಿಜ3 ಕುಣಿ 
ಅಬ ಬಿಚಿ ಅಮಿಂಜು!ಲ್ ಅಜರ] ಪಾಕುಸಬೆನಿಡಟಸ ರ ದ! 

. ಈಜು ಪ್ರಯುನಿಣೆಇಬು ಲನಲಖಣೊಬೆ ಜರೆ ಅಂಕು ಶುಳ್ಳುಡಿ. , ಅರಾ ' 
ಬ್ಾಯಿಅಲ ಅಗಿ ಎಮಿಶಿಣೊಂಬೆ ಅಖುತ5Sಬುಳಅಾ ಈಜಿದ "ಜಾಮಿ ಖಾ 

: ಬಿಜೆ ಐತು ಶಾನಿಶಿಂತಿ ರುಂಡ ದಾಖ ರಿ ಲಿಜ್ವಲ್ಪಅದೇಹ್ ಅತೆ 

ಖೌಯಿಲ್ಲಿ ಆ೮ಮಿಖೂಬೆ ಎನುಯಗೊಲ್ಳಿಉುರಿ ಬ್ವಲ ಉಬೆಂ ಲೀರಾಡಿಂತೆ 
ಅರುಅರಿತ ಆತೆ ಈಶನ: ಆಜಾಂ ಲಾಡ ಬಶಿಶೆ ಬರತ 
ಅಶಾಜ ಆಕಮಣೊಬ' ಅಜ್ಟೂರ ಔಲಜಕು. ಜಬಮಿಸೆೊಂಯ್ಕೊ 

£೦ ಓಳಾಹತೊದೆ ಕರಾ ಎನಮಾಣೊಟೊೊಸಖೆ ಕಾಂ ಲೀರಿ ಈರಿ] 
ದೆ ಎ ಬಿಖಲಮುಣೊಬೊಪೆ ಲಕಡಿ ದರು ಉುಖ್ಮಿಬ್ಬಂ. ' 
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ಆಧಿ ಅಾರಾಜ! ಲಿಕಾಕಜೆ ಈ. ಲ್ರಜುಬ ಅಭವ ದ್ರಷ್ಟಿ ಅದಿರು ಅಬು 
ಔಂತ ಫಲ್ರಿಅಸಲಿ ಕಳಾ ಪುಡ್ರೀಬಲ- 

ವಂ. ಎಜ್ಸೂರಹಾಜಾ ಧಿ ಾಜಕಗೊಬೆ ಬಔಿಶಾಜಿಲಲಿ ಖಾಡೆ ಅನಾ 

ನೆಂಬ ಖಾನೆ ಲ್ನಾಧಿಲೂಯೆ 2 ದ್ರಾ ಆನಾಜುಣೊಬೆ 
ಅಪ್ರ. ಬಾರು ಅಂದ್ರ ಉುಶ್ಟ್ರಾಯ, ಆಖ ಲಕಾ ಹಜ್ ರಿಧಾಕಾೋಜೆ 

ಊಂ. ರು: ಈ ಈರಿತಿಲಿಲಿ ಜಾ ತಾವ ಈರಿ ಔBಲಬ ಧೂವ್ಯ ರಾಧಿ 
k ಟಿ ಹರೆ ಐಅಬ್ಭಾಜನೆ ಮ್ಹಕಾ ಮಿರೊತದಿ್ಠ ಇಐಎ. ಜಲಲ 

'ಅಲ. ಆರಿದ ಎಕ್ಕಿಂಲುಭೂರಿಲಾಬ್ಛಿ ಪೌಎಔ ಖು್ರಂಬೆಜಾ. ಇಲ್ಬ ಆವ ಬದ್ದಿಲ 
ಧ್ ಆಸ ಆಾನೊಬೆ ರಿಡ ಇದತ ಕಭಿ ps 2೮೮ ಟ್ರ ತಿ 

ಅಬ್ಬ. ೮ಡಾಜೇೊಜಚಫಿಡಿ ಆತೆ ಇಳೆ ಾರಿ ಭ್ರಶ್ರಳಿಬಯಳಾ. ವಪ ಆಔೌಧ್ಯಕ 688 
ಐ [a 

ಇಜಾಯೆಬಹಾಭ 4 ಜ್ರ ಜಲಖುದಿಧಿ 9ಬ9ಇಲ್ಲೂಂ ಜ್ವಲ್ರಲ್ಲಿ CRAs ಎಖಾದಿಲ ಲಾಯ 

ROS ತ 
ಲ ಆಜು ಘಂ ಅಲಲ 

POSS ಬ್ರ ಯಾಜುಡಿಲ್ಬ ೮.6 

ಜು ಉಜ್ಯಾ... ಶತ ಆಲಶು ಉಂಬೆ. ಉದ್ಯೋ ಲ್ನ 
ದ್ವಿಜ ರುತ ಆಲ್ವಿ . ಯೆಶಾತುದ್ವಿಐ 9ಜಿಬಿ | ಅದ್ರಿಂಸೆ ಬಭಿಜಲ್ಲಿ 

ದೆ. ಲಈರಾಜಗೊಬೆ ಅಜುಜಿಲುಲ ಅಂಕ್ಷಿಸ್ರೂಚಡ ೮೮೦ ಐನ್ವಿಇಬರಾ 
೮ಕಾಜಾಗೊಚಂ ( ಅರಾಬ್ಾ ಜಲ್ಲಾರುವಿ ಖರಲಾಲಿ ಅಶ ಜವಿಜುಬ ಅಲ್ವಿ 

| ಲಿಲಾ ಶುರಳಿ ಅಜುಜ ಉಬಿ ಜನ್ನನ ೮೭ಜಲ್ಲಿಲಿಜ್ವ ಯಃ 

ದ. ಇಲಾಖೆ (ಕಾ ಹೇೆಯೊಂ ಡೆ ಔ5ರರಲಶಾಂಯೆ ಅೆಲಬು'ಲಈ 
| ಕುಂಣೊಲ್ರ ಔಡ ಕ ಘಮ ಲಇಖನಾತಬ ಷಿದ್ರೆಲಿಣ೦ 

ಖಕ] ಔಯ ಶಾಯಿ. 
ಧೂ... ಅಎತೆಖಿಂಅಜನೆ ಜಲಿಲ್ಲಿ ಜಮಿಾಯಿಬುಂಯ ಏಜ ಅಜಿ ತ್ರೆ 

ಅಬಣಧಿ ಜಾಂ. ಆ ಐಖಅಾವಿಆನೇಯು ಬರೆ ಘೌಂಖುವಿಂಲು,ಲಬ್ಲಚಸೆ 
ಟಿ. ನಕುಲ ಜರೂತಾಲನೆಎದಿ ಬಿಮಿಕ್ಜುಜ.. ಅಲಿಲಿಆಲಕುಣೊಬೆ ಐಪ್ದೀಕೆ 

ಬಲ್ಲಿರಿ ಎಆಐವಿಔ ಅಲ್ಪ ೨ ಬಕ್ಠಿರಲ್ ತಾಂಬೆ ಜುರೀಸೋಲುಠ 
ಈ: ಬುಶ್ ಮ್ಲಜುಲಲೆ'ಖಾಲೆಜಿರಿ Se "ಉಂ ದ್ರ. ವಿರು 

| ಅಜಂ ರಿಲಿವಿನಿ ಎ೫ಲಂದಿಅಾಈ ಬೆದುಆಸಲ ಜನಿಜೆಕುದಿ ಇಲಾ 
ಜಂ ಕಾಾಂಜಾಹೆಲ  ಅಳುಬಿಜ್ ಅತ್ಯಾ ಬಿದರಿ ಇಉಂಲಿಲು9ಿ 
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ಔರ. ಲಂ ಆರಿಜೆಖಲಿ ಅಲಾಲ ಅಜಾಜ್ಯಿ.  ಅಖಾಜಜತ ಅಳ್ 

೦೨ ರಿರುವಿನಿ ಖಾದಿ ಇರಲ ಅ ಆರಿ ಲಿ *ಅಶಾಪಿರಿ 

ಟಾ. ಔುಬಂರಿ ಬೋ ಜಗದಿ. ಬನನೀರ ನವಲಿಕಾಬಾಯಿ 

ಅಠಲ್ಲಿಂುರಿ ಅಜುದ್ನಲ್ಲ ಲೆ ಐಡವಿಚೆಕ್ಞಾಂದ ಇಂದಿದ್ದಿಲ್ಲಿ ಔಜ್ಜಂದ ಇಷ್ಟಿ 

ಟಾರ್ ಇಜುಜು ಹೆ ರಾಳಾಶಾಯ ಬದಿ) ಔಜ್ಜುಂಖ ಅಉಂಜಲ 

ಔಂ. ಕುಲೆಉಶಾಅಸದು: ಬಔಬಿಣೆ ಇಲುಲರಿ 55 ಅಂಡ ಔ್ಲುಳಃ 

ಪ್ರಾಖಜಸೆರಿ ದಔಜಜಿಟ ಲದ್ದಿ ಐಶ್ದಿಜ ಚುರ ಅಜಾ ಅಯಯ ಜಜಕುಬದ್ದಿ ' 

ಔಪ. ಜತಿ ಬರತಾ ಊಡಿಜ್- ಅಅೌಿಜ್ ಲಾಸ್ ಬ್ರಮಿಖಳಿಯಂಬೂರ8 

ಇಆಕುಖ ಅಖಾರೆಲ್ಲ ಇರಾಲು9 ಈ ಲಾಲು ಲರು ಬರ್ಸ 

ಆನಿ ಖನ್ನಿಜುರರ್ರಿ ಒಳ್ಳೆ ಅರಿ ಅಯಲ ಬಲದ ಅ್ರೀಜೆಜ- 

ಈ. ಐಚಖೌಬು ೧% ಜಖೊಬಲಿ ಅಲ್ದಮಿಶಠಲಜ್ ಊರರದಡಿ ರ್ದ 

ಈರಿಶ್ಟಾದಿ- ಹ್ 

೯೫. ಅನಿಲ (ಈಜಲಕೊಬೊಕೆ ಬಂರುದ್ಧಿಲೆೊಯೆಲ್ದಿ ಈಾಖೌಂಜೆಲ್ಟ ಜ್ಟ್್್ ' 

ಈ. ದುರ ದರಿ ಲಳೌಜುಗೊಬೆ ಜ್ಯಾಲಿಲಿ್ರಿ ಉದ್ದಿಕ- ಲಈಜಸೊಬೊತ್ೆ' 

ಕುಜೆಲಬಿ ಕ್ರಾಕಾಶರ್ತಿ ಈಜುಲ್ ಅಂ ಇಲಿ ಐನಬಿಕುಣೊೊಬೆಎದೆ ಈ 

ಔಯ ಫಖಲಿಕುಶಾಬೊತ.ಬಿಂಳುಲ್ಗಿರಂಯದ್ಧಿ ನಿಜುರಲದಲ ಅಐಲಿಕಾ 

ಔಯ. ಅಜೆ ಅಬಾಖಸಾಜಾಳ್ಳುವುದಿ 6 ಗಂಬೆರಿ ರಜ್ಜ. : ಲೆ 

ಲಿಅಖೊಚೆ ಈರ್ವಿಆತೆರಿ ಅ್ರವಿರಿಲಿಅ ಅಲ್ಲಿ: ಈಜಿ ಠೀಜೌಂಯಿಚಿ 

ಫಟ: ಅಂಜಿ ಬಂರಾದ್ದಿರಂಯಾಶ್ ಯಲ್ದಿರಿಪೆಯಿ ಜಾೌಮಕುಂಗಬೆ ಜಾ 

ಆಜಿ ಆಅಜಾನ್ದಿಜೆ ಜುಶಲದಿಜೆ ಬದು ಈಟಿ ಅಲಾಯಿ ಈರ 

ಘಂ. ಬಂಳುನ್ಕಿರೂಯ್ಯ ಇರಿ ಐಚಖೌಬು್ಣ.ಬಂಜ್ ಎಲ್ಲರಿಬಜಲಿಕಾ 

ಯಬ ಕನು ಅಬುರೆಣ್ಲ ಇಲಲ ಈದ ಬಂರಾಕ್ಕಿಲಕ್ಲಿ 

ಬತಕುಲ್ಧರೆಲ್ಲ ಈಲೌಂಯ್ಧ ಬೀಅಾಲಐದಿ ವಿಜ್ಞಆಇಬೆಬ 

ಆರಾರಿತೆ. ಏಜ ಆವಾಕುಣೊಬ್ ಬಡ್ಡಿ. ಜರ ಲೂಯಿ ೮ | 

ಘಜನಿ ಆರಿಗೆ ೊಲೂಬೆದಾ ಅಮುಲ್ ಲತೆ ಲರ ಜೊಬೆ 6ರಿ 

» ಪುರಿ ರರಜದ್ದಿ ಇಸಿ ಉಬೆ ಅಾಲಿಬರಿ ೫ ಬ್ಪರ್ರೀಬದಿ | 

ಅದಿ ಉಬೆ ಬಿಲದ ಭುಂಯ್ಧೂ ಬ್ಹೂಂಿನೆರಂಲದಿ ದಿರಿಯಳ್ದುಯ್ದಿ 
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ಅಕಿರ ಆಪುಕುಖೊಬೆ ಈಲ್ಫಿಖನ ಇರಲು ಲಾರ ಈೌಲಆ ಆಜಐರಿಔ 

ಲಂ೫ಈ 9 ಶೂ ಈಜು ಖಕಾಲೂಜೆ ಇಂಒಅಕೂಅರಿಲ್ದಿ ಫಲ್ದಿಜಲ ಬಿಜ 

ರೆಘಾಬೆಜ್ಃ: “ಅಬಿ ಜರಿ ನರಿ ಲಿಟ್ಛರಂಕುಜಾಜ್ ಲಿಲ್ದರಜ್೦ಿ 
. ಜ್ ಪಾಜೆಯಿ. ಈಜ್ಜಲಿಲರ ಳ್ ಬದ್ರದಿ ಜಠಕುರಜ್ ಅಳು ಜಬ 

೮. ಬದ್ವಾಶ್ೆಯ ಅಲಿ ಉಜುಬಲಖಶಲ್ಪು ನ್ದ ಅೆಲಿಜಲ್ತಿಅ ಬಾ. 

ವಾ ಅನುಜ ಜಬೆಶಾಪೌ ಹ್ ನರ ಅಬ ಉಲಿ 

ಉಲ ಲಿಳುಳ ಜರಿ: ಲಿಕುಶ್ ಬ್ರಯೌಿ ಆನ್ಲಿಲಆಔ 

ರಿತಿ ಕ್ರಿಲುಬೆ ದರ ಶೌ ಔರ ಜಡೆ ಔಂಡೆಐ.; ಬಳಕು 

ರಶ್ ಮಲ್ವಿಜಕುಂರದಿ ಲಿಲ್ಸಿಂಜಸಯಿ ಬಲ್ಲಿರಿ ಲರು ಠೃಓಂಂಯಾ'ಐ 

ಅಾಜುಡಿ್ ಆಲಿ ಔದಔಲಿವಯಜ್ ್ಲುರಿಜಕು- ಜಲಾಹಜಲಔಕುಲೆ 

ಬರನೀ ಮೀರಿ ಊರಿ ಎಪಿ ಬತಕುರಖ ಅಬಿ ಪೇಜಜ್ನ್ಷಿ 

ಬ9ರಾರಜ್ ಅವಿ ಬಧಿಅಗೆಲ್ಫ ಬಅಕುರಜ್ೆ ಅಿದಿಜ್'ದಔಯಯಜ್ದ್ಧ ೮೮ 

ಕಿಡಿ ಕರ, ಬಹಖಗೆದಿ ಪಸೆಡ್ಟೂಲರಶಜ್ ಇಬುಲಿಡ ಅಜಲು: 
`೮ಈಂಾಹಸೊಬೆ ಅಜಲು ಈರಿರಲಳಿ ಅಕ್ಕೀಆ:ಬಂಲ್ಲಿಖಾಕು ಲಳ 
ಲಬ ಜುಜಆಬ: ಔಲಿಬುಳ್ಳು ಲೆ. (ಲಳ. ಜಿಲೆ. ಲಘು 
ಕುಜೊಬೆಂಲುಜಗಿ 'ಶಿರಾಜ್ನದ- ಚಿಕ ಆಲ್ಬಾ: ಲರ ಈ 
ಅಬೆ: ಎಂರಿಎಪುಳುಖದೂ ಅನ ರಲ. ೮ಶುಣೆ ದಜ ಆಂ 
ಅಶಾಜರಿ ಅದ್ದಿಶಾಲೋನ್ಲಿವ ಅಂಬು ಐಇರ೭ರ ಔರಿಕಖಾಖರಿ ಔಣ 

Me, (> ಸಾ 1 Ay ದಿ 
' ಆರಲಖಲಿಆ ತೆ ಬುವಿಜಾ ಬಿಹು. ಖ್ಲಲ್ತಬ6ಕುಲ ಬದ್ದ ಮಿದಂ 

ಐಶ್ರಿಖ ಕುರಮಿೀಉಶಾ ಔಲ್ಲಿಜ]ಂದ ಅವಿ ಈಲ್ಲಿಜೆಲಿ. ಜಾತ) ಬ್ಲಾರೆಲ್ವಾಆು 
ಆನಿಖ ಔಟ ಜಿಲ ರಿಜ್ ಆಲನ್ ಖಾಜಾ ಜಬ ಜಿಬುಖ ಎಣ 
ಲತೆ ಅಖುರುಕಾಲಾಯುಲದಿ ಬಿ್ಣಿಲೀಬೆರ. . ಅಬ್ ಔಔ ಎವುಜುಜೊಬೆ 
ಅದ್ವಿತಿ ಲಿಜ೮ ಈ ಜ| ಭೀಲಜದ್ಧ ೨9 ೧೮೪ುರಿ ಇಲುದಿ ಇಲಾ 
ಲೃತಾಶಾ್ರಲ್ನ ಅಿೀಬೆರೆಖಠಿ ಔಯಲಿು ಆಲಿ ಆರಡಿ ಅಜೂಬೆ ರಜಾ 

ಅಜಾಶಾರ್ಕುಲ್ಳಿ. ಬಿಲ್ಪರ ಈ ಶಾಳಾ ಅದ ಮಿಮಾಣ ಿಲ್ಪರಠಜಾಜಸಯ. 
ವಭಿಷಿಲಟ್ ಮಿಮ್ಲ ಜದ್ರಭಿಜ್ದ ಬಿಲಾಜಾಜ ಬುಶುಜಗೆ 
ಜಲ್ದಿ ಈಲ್ಲಿಜೌಂವಿ ಕ್ರಲೂಟದ pe ಲಿಯಾ: ರಂಖ 
ಐ೪ಅಲ್ಧಿ ಅಲ್ವ ಇವ ನಲಲ ಆಅ ' ಕಜಿಲಳು ರಿ, 

2 
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ಶೀಲಂ ಮಯದ ಜಲು ನಿಯ ಪ್ರಿಹೊವ್ ರಿ ೇಾಕಾಲಾಗ್ಟಾಲ್ಮಿ 
" ಈರ್ವಿಸೆ, ಬಿಟ್ಟರ್ ಉಾಗೆಔ9 ಈಜ್. - ~'ಔರ್ರಿಆಸಿ ಸಾರಾ 
ಅಲೆ ಜಾವಳಿ ಬಲಿದ ಹಾಯಿಯ ಆನಿಖಅಾಸ್ಟಾಂ ನಿಪಣಧ್ಯ 

ಲೀಯ ಖೌಯಿ ದ್ರಿಜಜೇರು ಡಮ ಮತವ ಬಿಜು 
2. ಆದ್ರಿ ಔಕಾಶಾಸ್ತಾಯ- ಯಶಬಾಂಖಾೆ ಮಿಯಾ ಅಬದ್ಧ 

(ಈ. ಅಂಳುಖ ಅರಿ ಓಡಿದ ಅಲ್ಲಿ. ಲಿಬಜಾುಲುಯುಲಿನ್ಷ ಈಶೌಜ್ಯದಿ ಜುರ-್ 
<n lec al ಟೆ ಇು್ಯು 

೮೮೮೧6 ಪ್ರಶ್ 'ಅ್ರರಿತಲನಿ ಮಿಬುಯ ಈ ಐಅಖೌದಿ ಅಡಿಗೆ ' 

ಲೆ. ಲಿುಃಯ ಠಿದಂಶಂದ್ದಿಇಾಅರ್ದ ಶ್ರಿಜೆ ನಿರ ಅನ ಜನ್ನಿ ಜಠುರ 
: ಅಳೂಬಿಷ. '.. ಎಢಾಬಾಂಜಾಜ್ ಮಿಮಿ ಜ್ಞಜು ದಔಥೀಕುಲಾ ಬಳಿ 

- “ಉರ್ ಅಬಿ ಔಬಜ್ದ್ಧ ಜಠಿಕುರಣ ಅಿಬಿಖ ಬಲಿ ಅಳಿಕಾರಣ್ 

ಅದಖ ದೆಜಿಬಜದ್ಠಿ ಲಿರೂಪ್ಮಿಕಲ್ಬ ಐದ್ದಿಕೆ ಬಿಜ್ರರತ್ ಇ ಬಲ 

ಅರಿ. 
ಇಜ್ಸಿಈೌ ೮ಈಜಆಗೊಬಜೆ ಕ್ರಿ ಏಷ ಈಬೆಜ್ ಆರುಜಾಜ್ 

ಆಖ ಬಲಾಜ್ತಾಲಲಶಿ ರಾಜರ ದ ಮಿಜಾಜತಿಕಾಶಾ ಅಜೆ 
ಆಲಿಕೆ ಜಿ ಎಲಿೀಕುಸ ಖಿ ಆಗಲಿ ಅಉಂಂಲಾಜಾಲದ್ದಿಲಿ: ಅಜಜಿ 

ಐಲ " ಮುಕ್ಕಿ ಅಖ್ಲು ಅ್ರಔಐಿ ಅಅುಲಿಲಾಲಾಲ್ಲಿ ಈದಿರಿದ್ದಾೆ ಶೂರಂ. ಅಲ್ಲು ಟ್ರ 

ಔದ 59೦ ಶಬ 6ಕುಬೆತಲುಲ No ೦ ಬಿಔಬಿಬ್ಭಚ ಖೂ. ' 

ರ್ಯಬಿಆತರಿ ಉಳಜಾರುದ ಬರಿಆಸೆ Me *ಇರಾಲು9 ಜಜುಲಿಡಿ 

ಔಣ: ಲಿಸಿಲಾಜೆಬ: ಅಬಿಕುದ್ದಿ ಲಾ ಉಚೆ ಐಲಿ೦ ಲಿಕ್ಠಿರಘತಾಬೆಣ್ ' 

:-ಅಶುದಿ ಜಬಿಖು ಮಲಯಜ ಆದ ಜರಿ 09 ಅಿಲೌಬಿೆ ' 

Ba 

ಅಖುಔ ಅಲೌರಿಜಾ9 ಅದಿಕ ಎಖಾಲರಲಿಜೆ ಅಲೌಶ್ಯಾಆಲೂದಿ ಅ್ರಲಿಶಾಯಿಬು 

೮ ಜಾಲ್ಲಿ ಅಶಾಬರಿ ಜದಿಖೂಬುವಿ ಅಲ್ದಿಲಾಡಟಂದಿ: ಅಜೆಖಿಲುದ್ಧ 

| ಆರ ಕಂರುದ್ಧ ಈರ ಇಲ್ಫಿಲ್ಲಾಊ 9ಡಿ ಬಿಲಿಜ್ಜುಲಿ ಖಾಲುಬಟದ್ಟಿ 

&೦. 

Wh 

ಶ್ವಾಸ ಕಲ್ಲ ಸ ಆಕುಂತಲಶ್ಲುಲಅ5ಔಿಬದಔ ಬಿಜಿಲಂಟೆಖಾ 

ಇಂ ಆವಾಕುಣೊಟ ಜರ ಬಜ್ ಎಂನಿಂವುಕಾಗೆೊಜೊಚೆ 
ಟ್ ಉತಾರ ಇಲ್ಚ೮೦ ಲಿಲ್ಜರ ಈ ಅಜ್ವಾಅಜಯಲ್ಟರಿ ಬಾಬಿ 

ಅಜುಂಶುಅ ರಮಾಂದ "ಹನಕೀನಾಸಲ: ಲಿರು ನಿತ ಆಡಿ ಬಿರಾಲಣೆಟಿ ' 

4 

p. 

| 
| 

k 
1 

“ಅರು ಅಬುಡಿಕ್ರುಲೆ ಎದಿ ಅಲ್ನರಿ9ಲಈ ಲ್ಯ ಜಸೆಬ್ಬಾರ ಲ್ಮಾಡಿ ಅಪ / 
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ಔರ: ಶಾಜ್ಲಾರಿದಿ ಅಲಿ ೂ ಕಾಹಗೆಯಿ,... ಅಖ್ಖೌಯಕ್ಕ ಅ್ರರಿನೇಜಂಔ) ಖಾ 
ಆಅ 'ಅಿಅಂದ್ದಿಳಾಲೆಲ ಆಗಧ್ವಾಇಹುರಿ ಆಶ್ರಾದಿ ಜಾರಔಶು ಜಲೇ ಅಡಿ 

ಮೆಈ. ಲದ್ದಿ ಚರಂ ಳಿಲ್ ಜಬಾಂಯಕ್ಷಿ' ಅಲ್ಫಿಕಾಲ್ಐ. ಲೀರಾಖತೆ 

`ಈ. ಈ ಬಾಶಾ ಚರ... `ಬಶೆಆ-ಈಲ್ಐಲ್ಉು 

ಬಜ ಆಂಬ್ರಶಾರದ್ರಿ "ಜತ್ ಹಾಡಿಯ ಆ.೮8 ಪ್ರಾಶ್ಟಾಂರುಡಿಅತೆ. ಕರುಂ 
ಕ್ಮಖುಶುರು ಅಯಿರೂ *ಾಖಗೆಯಡ ೮ಲೂಬೆರ. 

ಈ. ಆಡ ೮೮ಂುಕೊದೆ ಲಿಕ್ಷರ ಇಬೆಜ್ ಇಲ್ಲೌಿಂಧಾಕಹಗೊಬೊಂೆ 
ಈದಿ ಜಾಬಾಲಿ (ಅತಾ ಬರತದ ಅಜಾರು ಜಲಿಲ್ (ಆಡಿ 

ಬುಖಾರಿ ಜೆ ಈ ಲ 

ಲಿಲಿ ಉಂಡ ನ್ಟರ ಈ ಲ ಅಔಂಯದೆಲ್ಲಿ ದಲಿ ಕುಲ್ಪಲ ೧೦೦ 
Bo ಪ್ರಾಣ. ' ಅಜಾ ಲ ಲಿಲ್ಲ ಆಜ್ಞ 38. ಔವಲಿ ಜು ಅಲನ ಲಮ 

ಕಾ ಈೆಅಬೆ ಜರಾ ಕುಖಾಬಜಜತೆಕು ಅಪರ ಕುಜಬಿಲಿಾ 
ಶರ ಅಜನ ಉಹು ರದಕ್ರಬಿಂಅಾಜೆಬಡಿ ಐನ್ನಲೂದೆಜ: 

ಈಜು. ಳಾ ಈಜಖಿತಟೆ ೮೬೫99 ಐ9ರಡಿರ್ದಿ ಐಲ್ದಿಖ೦ ಈ ಅಂದ್ರಿ ಇಜಾಂಯಜ್ೆ 
'ಈಣ್ರ ಎಬಿಡಿ ಮಿಖಾಜ ಲಿವಿರಾಬೆದು. ಲಿಂರುಲ್ ಲ೮ಲಿಜುಖಟೆ 

'ಲಿಆತಿ ರಿಜ್ ರಖಾ ಅಲ್ಲಿಖಲಿ ಬಲಿ $ ಅಖಾಬಾಲ್ರಿೀಬೆಯ ಜುಳುಖೊಬೆ 
ಖಳಿಳನಿಖಬೊಖೆ ಔಜಾಖಲಗೆರ ಅಧಿಔ ೮೮೫% ಬಕ್ಕ 
ಬಿಜಲಅಬೆಜು. 4 
ಚ| ಬಲಿಜಲ್ಲಿಬದೆಔ ಜಿರಾರದಿ ಎಳಿಉಡಿ ಆೌರಗೆಬೆ ಜ್ರ ರಿ 

ಈಲ. ಬಿನ್ಕಿಲ್ರಬೆಜ. ಅಕಾರ ಶಾಯಿ ಆಮಿ ೫೨೮0 ಔಳಿಯಲ್ಲ ಲರ ಅಸೆ 
ಅಬೆ ಅರುಶಾಔಯಿಕ್ಳುವ ಅಬ ಅಲಿ! ಲಮಿ ಖ್ ಬೆ. ಜಾಕ್ರ್ಯ 
ಅಲಿಂ ಅಜನ ಲ(ಐಏ ಅಮ್ BE ಶ್ಯಲಿಲಿ ಲಲ ಆಡಿಜೆ 

ಈ. ಅರಿ ನಿತಿನಾಡೆದ. ಆನನಿಕುಖೂಜ' ಅರಿ ಆಂ ಅುಜಿಲೀಜಔ 
ಜಾಜ್ ಲಿಡಿಶುಜ? ಔಲಿ ಈೌನ್ದಉಬೆಬು ೮5೦ ಅಲ್ತಿಖೆ (ಈಲುಊಬ ಲ್ಬ್ಬ 
ಕಿಲಿ ಉಪಿರ ಆಅಿಕಾಖಸೆಐ 6೮ರ ಆರಸೆಲ್ಲಿ ರಜ ಅನಲಿಕುಖಂಬ ಅಜಾ 

ಈ. ಜವಜುಯಾಬೆಖ್ಜಡಿ ಅನಾ ನಖ ರಿಲಮಿಲಕ್ಷುಯ: ೮೮೦ 
6 ಆಶಿಕಾಜ್9 ಇಟಿ `ಅಂಔರಿ ಮಿಜಾಜಕುರಿ ಜುಜೆ ಾಖೂಜುರಿ BOG 

ಖೌಬದಿನಲಿ ಈಟಿ ಅವಿಲಿಡಿ ಈಂಬೆದ ಅವಿಂ ಮಣಕ ಬಂಜಿಕ್ಠೆ 
ಲಾ. ಅಲಲ ಪೌಲೆಕಜಲ್ ಔಎ: ''ಲಈಜಲೊಬೆಲ್ಬ ಲ್ಲಜಔಿಲಜ ಶುಡಿ 

ಬ್ಲ 



710 ಅದಿ. ಇ ಅರೊನಿಲಲದು 

ಅಬೆ ಉಡ ದಿಲಿಲ್ಲ ಅಬಾಲ ಲಾಲ ಜಬೆವಿ ಖೂಶಶೆಒಡಿ 6 

ಅಲೆ ce ಅಲ್ರಿ ಜಶೌಬಡಿಕ್ ಅಲಲ ಪಣ 

ದ ಅಪುದದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲುಅಾಂಯಬ್ದ್ಧ ಮಿಜುಲ್ದಿ ಬತಿರಿ್ಲ' ಅವಕ 

; ಜರ ಔಜಾರಔಿ ಕಾಹಾರಾಡಿ ಈನ್ತಾಲುದ್ಧಿ ತೆ ಬುಲಿ ಬುಲ್ರಿಜ್ಟಾಯಿ 

ಆಲಿಕೆ. ಅಜ್ನೀಂಜಯಾಗೆ ಐಲ್ರಿಜಿ ಬಜಿರದ್ಧಿ ರಾರ ಬಳ್ಳಿ 

ದ್ರಿಂಯಿಆತೆ ಅಿಜುರಲ ಬಲೂರಲ್ರಾಸೊವೆ ೮೦ರ ಜತಿ ಹೊಂದಲೂ ಲಾರಾ 

ಡ್ಯ ಅರಿ ಬೈಲ ಇದಾಾಲು59 ಜಬ್ರಮಿಜಐಲಿಳಂಲ್ಲಿ ಅಖ್' 

ಅಜ್ತಾಅ59ಎಜಾ್ ಅಬುಯುಜ ಅಲಿದ ತೆ ಪೌ ೮೪ ಮಘ 

- ಜಿರಿಫ್ಲಖಬಲಿ ಉಯೆಯ.-  ಅಕುೂರುಅ ಅಬುಂಕುಆಸೆ ಇಂಲಿಲೆ ಇಶಾರ 

ಅರೀಬಡಿ ಅಜ್ಜು ಕುಬಿತ ರಿಠಲ್ಲಾದಿ ಐಲ್ಲಜುರಿ ಜಾಲಾರಿ ಅಲಲಾ | 

ಔಲಿ ಅಿಖೆಖಜುಷ ಎಲ್ಲ ಲಿಔಜ್ನಾ ಕುತ ಲಕ್ವಿ ಉಶಾ 
ಅಾಲಿಕು ಇರದ್ದಿಜುಂಿದ್ದಿ ಕಾಲು ರರ ಹಿನ ಉದ್ದಈ" ಬಜ್ರು ಬಿಬ್ಬಿ 

ಇಜಾರಡಿ ಈಧಿಜ್ದರಿ ಅಲ್ಪ ಅಜಯ ಬುರಆ೦ ಇಲುರ್ನಚಿ ಬಯ 
ಇಜಾರುತ ಬಿರಿ ದ ಉಬಂಜತಿಜಲು ಅಳು ಅರೆರಜಿ ಔಲ್ಲಉಶಾಈಿ ಅಣ್ಣ ' 

. ಆಶಿಲುರಿ೧ಲ್ಬ ಎಳು ಂುರಿಆನ್ನಿ ಇರಾಜಡಿಿ ಅಂಕು ಕಾರಾಂ 
ಅದೆಬ್ಬಜಲಿಕ ಉಂಬೆ £5 ೫3 ಒಲ ಓಲ ಭದ್ರ (ಈಜಾಜಿರಿ ಅಅಟೆ 

3 Be ಇಜಾರಿ, ಅಎರಿುರಲುಅದ್ದಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವಿಬಶವಿಖ 3೨೨ನೆ ಲ್ಪಲುನ್ದಿ ಇದೆಟ್ಟ 

ಛಲಿಕಆತೆಲ ಿಯೋಣಿ ಿಎಮಿಎಜೊಬನಿಜಳ ಅಖಾ%ದ್ಧ ಇಐಐಂಆತಕಜೆ 
ಅರಿ ಆಮಿ ಅಖಾಬರ ಈಂಅಬ ಎಲ್ಲಲಿಎಟಾಕಾಆಗೊಲೊಯೆ ತಾಜ 

ಬಿಲಾಲ ಅರು ಉಡಿಲೂಯಸೆ ಕಡಂಬು ಬೌಜಿ- ಅಜ್ 

ಬುಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಬಿಖಳಿಐ ಇರು. ಅಅಜ್ಞುಳಾಯಿಂಬೂರಆ ಪೌಜ್ಅ ಐಡಿ 
` ಔರರಿ ಲಿಶ್ಕಿರೂಲದು.. ಆವುಕುಜೌಬೆ ಮಾಂಟೆ ಅಳ ಅಜಬಾಬೆ೭ಡಿ 
ಕಜೆ ಔರಿಲೂಬೆಜು ಇರಾರುಅ ಲಿಆಶರ ಎಲ್ಲಿ ಆತಿ ಖಲ 
ಅರಯದ: ಬ್ಲಜೌಡಿಲೌಬಲ 8 ಇದಾರ! ಎರ್ಫೂಜಾಲ್ಟಾಡಿ ಡವ, 

ಅ: ರದಿ ಶುಠೀಣಿ ಇಲಾೂಲಾರಲಶಾ ದಬ ಲ ಲಿರು೫ಗೆಅದ೦ಿ ಜೌಟಡಿ 

ಅವ: ಮುಖ್ಯಾ ಇಲುಾಲೆದಿ. ಲಿಜ ಲೆ ಆಲಿಸು ಜಲಿಶಲಂದಔ ಇಂಗು ದಿದ | 
ಈ: ರಬಕ್ಷಖಬಣಜ್ಿ ಅಲುಕ್ಷಿಲ ಬಳೀ ಜ್ಯ ಲಿನೋ: ಅಲಿ೦ ದಬ 



ದೆ ೦೬ ಅನೇನಿತೆಲ್ಕಿಯಿ: 111: 

7 ಬಜಿ ಬ್ರಜಾರೆಐಆಗೆ9 ಲ್ರರಿಚೆಂ 25೬ಗರಿ 8೮ "ಔರಠ್ಮಅಲ್ಮಿಡಿ 
ಪ ೮ ಕಾಳಗಿೆಂ ಯಿಖ್ಕಾ ಜಲಿದ್ವಾಯ- ಲಾಬಾಈರುಂ ಇಯೆಬ್ಬಲಉಆತೆ 

| ಅಬ ಈದ್ದಿಇನ೦ ಬತ್ತಿ ಪ್ರಿಜ6ಬಜು ಲಿಂ ಲೆ ಜ್ಞಬ್ಬ ಮಿ ಈಾಯ ಖೌಜ್ಅ 

ಅಲುಲೆ ದ್ರದಾರಯಆಗರಿ ಲಿಲ್ಲಿ ಮಿಜ್ಚುಖಿ ಲಿಜಲಿ ಜ್ ಟ್ ಲತಿಜಾ 

| ದ್ವಿಚಾರ ಬ್ರಾಣ ಲಚ್ನೌರಾಜಾದಿಜ್. ೨5ೂಯಗೆ ಔಲಾಉುದೆ ಲ್ಯ 

ಉಂ. ಆ [ ನೀರಿ ಅಅಅಲ್ಲೆಯ ಬ್ರಜಾರ ಯಜ ಐಜಿ ಆಗಲಾಾಉದೆ 

ಇ ಇ್ಲಾರಿೀರಕಔಲಿ ಭಾಜರೂಂಯಕಲಿ "ಅಬನಿಜ ಬಟ್ಟಲ: ಲ್ತಾಯ ಅಲಲಿ ಪುರಾ 

ಲಿ ಜರ ಕ್ಷ ಬೊಿಜಖ್ಒದಿ ಇಲಾ. ಈ ಬಾ: ಸ್ 

Gow. ಈ ಅಯೆಬ್ಬಟಲಿಕುಜಂಬ ಜಲಿಳಜಜರಿ ಲಿ ಬಿಟ್ರ ಕುಲ್ಲಿಜುಲಲ್ಲಿ ಹ 

ea ವ್ವ್ರಜ್ರುಧಿ ಕ್ಞುಖಜಾಲ್ದಿ ss 'ಎಬಳುನಿಲೆರಿರಿ 

ಅರಿ. ಅಶ್ರಾಖೀಯ ಹಿಖಾ ಅಖಿಲ: ಸಾಲ. ಅಲಿಲ ಎಜತಿಳರಿಯಕುಲ್ದಿ ಬ್ರಿಜರೆ 

ಅಲ್ಲ- ಉಆಗದಿಲ್ಲ ದಂದ ಭತ್ತ ಆದ್ರಾ? ಅರ್ರಿಸರಿ ಬಿರಿಶ್ಚಾಣ- ರಜ 

ಅಬ್ಬೆ Ags 3G ಖೆ ೧ಿಷಅಎ್ಂ ನವಬೊಟೆಲ 

ಆ hn ಖಲಿ ಆರಿಜರಾಖಾಂಕ್ಸುದಿ: ಲಳಾಜ ಬೆ ಅಲಲ 

ಅಲ್ಗಾಲ್ಲುಬಲೆದಿ ಲಖಳುರಿಳಲವಿ ಆರಿ ಲೆ ಅಲ್ವ ಜಲ ಲತೆ 

ಅಬೆ ಬಂ ಐಿರಿಲು ಡಿಲೌಜ ೪ ಉಆಗೊಬೆರಿ ಯೀಲ್ಸಾ ಎಲಾಲ. 

ಲಾಈ ಧಲಾಣ್ಛಣ ಓರ್ ಅಡೆಜ್ಬಜವಿಳೀಸೊಬ ಲೆ eಖ್ಭೂವಿಬು ಮುಂಡ ಇಂಡಿ 

ಖಾ. 0556 ಜ್ ಅಣಾಬೆ ಬರಿಶಿಕಾಕುಬೆ ರದೀಣಿ 

ಖಾುಂಬಂರದ ಅರ ತನಿ ಅಳುಜ] ಚುರ೬ಜ್ಸುರ್ದಿ ಶುಂಬೂರವ ಇಲ್ಬಬ 

(ಡೆ: ಅುಬಅನವ್ಲೂ ಅಠ್ವಿಣೆನಿ ಲಳಾರಿಡಿ 6ರ ವಿ್ಠಲಂಬೆಬು. . ಶು 

9ಎ ಅಲುಬೆ ಜಮ ಬುದ ಅಯೆಬ್ಬಜಬಿಳು೫ಬೆ ಲಿಔಜೆ ಪಾರ ಈ 

6 ಅಶುಜಲ್ಲಿ ಬರತ ಎಎಳಾಲಡೇಅದಿ ಟ ಬಿಖುಜೂಖುಲಿ ಜಿಯ 

; ಬರಿಖೆ ಉರರಂ ಔಂಡ ಲಳ ಅಜಲ್ಲಿಮಿಜ್ಞುಯ- 

ಔಣ:  ಅಡೆಜ್ದಜಲಿಕುಣಿಬೆ ಅನಿಲಿಶ್ಟಾಣ ಖಲಿ ಅಜರಧ ರದಿ ಅಮಂಜಸೆ 

KE ರಾವಿ ಬಪ್ಪರಕೆಲಂಡು ಬರಿ ಲ೨ಲಿರಾ ಗೊಡೆ ಶುದ ಬಾಲಿ 

ಈ. ಕುಜ . ಇದಿ ದಖಂುಲಲಡಔಿ ದಿದ Ee BS 

ಅಂಬುಜ ಜಲ್ಲಿ: ಆಈಕುಂಬೆ ಜಿ ಆವುಶುಣೊಬೊಯ ಅಕೀ 

ಔಯ. ಲಔ: ಈದ ಪುರ್ತಿ ಆರ ಈಜಬಲಳಾಕಾಲಿ ಜಲಲ ಜರಲಾಜ'ಯಿ 



112. ಇ. ೦೬ ಆ59೦ಿರಲ್ಲಿಐ. 

ಕುರಿ ಬ್ರರಾಧಿಜಾ 8ಬಿ ಅನಲ ಹಗಲ ಆಕ್ಬಲ್ ೪.59 ಉಚೆ ಲಾಡ 
ಅಲಲಾ ಅದಿ. ೮8೨ ಠಾೂಜಾ91 ರಿಜ್ ಅಸಾ ಪಿಯ ಳೌ 

ಘಾ. ಉಇಕೊಬೆರಿ ಆಮಿಂಖಸೊಜುಲಿ ಮಜ್ಯಾ ಇಜಾಲ್ರೆಬಿ.  ಇಛೆಬಲರಿಕಾಆಗೆಫೆ 

ಈರಾ ಐಂ ಲಿವೀಜೆಜು ಅಮಿಂರಸಆ ಯಲ್ಲ ೮ ಈಜಾ ಆಳದ ಕಿಲ್ಲಾ 
ಟೂ ಔಜುಚೆ ಆಈಮಿಸುಃತೊಬೆ ಚಶ್ಬುರತಅಶಾ: ಔರಿಯಿಕ್ಲಾಣಿ: ಎಲೆ 

ಇದ್ರಾೂರುಬೆ ಕಾರಿಶೈರಿಕ್ಯ ತ ಆಳಿಸತೆ ಅತಾ ಇಆಡಿಆತೆ' ಔನಿಲ್ಲಿ ಬಿಜಕಲ್ 

ಈದ. ಲ್ರಎಇ್ ಬ್ಲಿಮಿಎ: : “ಈಂಶಾಂತ'ಅನುತಕುಸ ಅವರಿಗೆ ಅಆ 
ಇಡೆ ತಿಮಲಿದ ಜಟೆ ಬಿಜಿ ಐಂ ರಲಂಔಂಬಾುಲಿಜಿ ಬಡ" 

ಪ್ರೊ. ಬ್ರಲಿಖಜ್ ಎಲು ಇ ಕೈದಿಬುಳುರಲಿ ಅರಸಿ ತುಹಾಲ ಮಿಯ 'ಶೀಶಾ' 

391 ಅಜಿಬಿಉರಿಕಾಸಕಾಡೊತ್ೆ ಆರಿ ಕಯ ಆಜಾದಿ ಜಕಾಂರೇಃಸಿ | 
ಹಲ. ಆನ್ಬರಿ ಆನಿ ೮ಈಲಾಜಗೊಬೊಜೆ ಬಿಬಲ್ರಜ ಬಲಿಶೆಆ ಐ ಅಣಿ 

| ಖೌಬುಕ್ಷಿ ಆಲಾ ಬೊಯ್ ವಿಬತ್ರಿ ಆತಿಶಾ 6 ಜಲಿತೆೊಬಾಂಲ್ರಿಆಜ್ಔ | 

ಟಿ ಬ್ರ ಎರಿಕಿಡಿ ವರು: ಅಿಂಲಂಜರಿಂ ಆಮಿ ಬಿಪಿ: 

ಉಬೆ ಆ 8ಮಾಲಿಯ' ದಿ ಜ್ರವಿಕ್ಷನಲಿ ಉತ ಆರೆಲೆಯರಿಳಿ 'ಶ್ರಶ್ನಾ 
ಈ ಈಜಇಗೆಯಃ . ಅಾಜಾಂಶಾರೌಂ ಅಡೆಲ್ಲಜವಿಕುಂಸಂಬೆ ಶಾಅನಕಾಣೊಬೆ 

ಅಬುಂರೆ'*ಸೆ ಕಂಬಿ ಲಔಯ ಇವಿ ಲುಂಕಾಖಆೊಬಅ೦9 ಜೌ ಅಕ 

ಆಶಾಯಿ ಅಕ್ಲಿಬಲಿ ಕರೆ ಖಲಿಂರಜ್ ಈದ ವಿಟಜ್ರ ಬರಿಶೆ ಅಬಾಲ ಕಔ 
ಘಂ ರಿಮಿಲಾಬೆಜ- ಲಕ ಗೊಟೊಸೆ ಔಬತಂಯ ಪನಲಿಕಣಚೆ 

ಅರುು೦ರಂರಾಜಾ ಔರಿಸಾಲಾಗ್ರಿ ಅರಾಚ್ಖಾಯಿ ದ್ವಿಜಾ ರಿಬಾಜಸ ಜರಾರಜತೆ 

ಈ. ಈ ಬತಿತೆ. ಎಜಾಲೆಒಡಿ ರಮಿರಜಾಬೆಜೇಜಡಿ ಹೌರಿಕ್ತಾದ- ಅ8೦ 
ಲಹರ ಲಾಅ ಬದ್ರಿಂ ಲಜ್ ಬ ಕುಲದ ಜೃೀೂದಬೆಜ- 
ಈ. ಠಾಲಾಜ್ ಲೆ.ಐಕ್ರೌಲುಂ91 ಕಳು ಅಖಾರಔ' ಜಾರ-ಈ ಅರಿ ಜಾರ 

ದ್ವಿಜು ಅಲವಿ ಅಲಿಲ್ಲಿತ್ರತಿಜ ಆಲ್ವಾ ಲ ಈಜಗೊಬೊಜ ಲತ್ರ್ರೂಾಖೂಯಹಿ | 
ಈ. ಲಲಿ ಔಎಯಿ ಬೆಂ ಆಔೌಕಾಸಂಬೆರ ಔಮಿಜ ಆವಾ! 1 

'ಇಬೆ ಲಲುಕ ನೈಜ ಹೊಯಜೌ ಈಖ ಜಮೆಂಕುಂ ಈ ಜ್ರಲಿಬಲುದಿ 
ಶೊಜೆ ಔಮಾವಿೀಣಿ ಬಿವಿ ಹಜಜ ಐಡಿ ಇಲಿ ಏ೧ಲಜೆಜು 

ಈ. ಎವಾಕುಣಬೆ ಅಮಿ ಪರಕೆ ಔಜಂಂಲಅಂಜದ ಜದೆಅಔಯಂಲ ಇಂ | 
' ಪಜ ಈಡಾಬಾಶಾಜ್ ಜಲ್ದಿ! ಏಐಂಜೆ ನಲಯ ಅಲ್ದಾ 

4 



ಈವ 

ಅಂ. 

ಜು. 

ಲಾಮ. 

“1 

ಅಮಿ: 0೧- ಅರೇಲಿತಕ್ಟಿಯಿ: 113 

ಜಮಿ5ವಕಳುಣೊಬೆವಿ ಜುರಿ ಜಂಿಜ್ದಿ0ೌಟ ಅವೀಕುಟ ಜರ ಈಬೆಜತೆ 
ದಡಿ ಬಿಲಿಜ್ಜಂ.  ಅಯೆಬ್ಬಜಲಿಳುಣೊಬೆ ಅನಬೆ ಇಟು ಅಿಂಖಾ ತಜಿ 
ದೆಖಾಂಉಯಜಂಜಿ ಜದಿಬಶೌಬಜುಲಿ ಕಬ ಆಲು ಇನ ಖರೆ 
೦ಡಿ ಬಿಕ್ಕಿರು, ಟಿಶುರ' 5 ಯೂಜುಔಿಲ್ಯ ಮಂಖುಔಂಣಿ ಬಂುದ್ಧಿಲಲ್ಲಿ 
ಅಯಿಜು A ಕುಲೆ ಜಲಿರ ಜುಲ ಶಲಔಜುಣಂಬೆ ಕುಲಿ ಯಲ 

ಸ ಘಖಾಟ್ಟಿ ಕಾಸೂ ಜಬ್ ಯಿಂದ ಅರಿ ಜರ್ 6 ಅಬು) 

ರುಲ್ರಿಐದ್ದಿ ಜಜು ಆನುಂಕುಸೌಬಾಲ ಲಿಲದಿಕಾಜಾಲ್ಟಿ ಅನ್ನ ದ್ವಿಜ ಲಿ 

ಅಲಿಶಲಲಿ ಇಲುಡಿ ಬ್ಲಜ್ದಲೌಬ ಅಯುರಾಕುಲಂ ಬುಲಿ ಖರರ್ ಜಾರೆ 
ಬಾರಾ ಅಖಾಖಾಬ್ರಲಾಯಿ ಅಂಕಿ ಖೆಲುಿಕಾಲ್ಂಟಿ 6ನ್ವಿಆಿ 
ಲಿಕಿರಾಜಬೆಜು- ಅರಿವಿ ಅಲ್ವಜಸ ಲ೮೦ಕಾ೫ಗೊಬೆರಿ ಪೌಲ ಾ ಬಲಿಜ್ಟಯ 
ಅಿೀಜಳುಜಿ ಆುಕುಜಬೆ ಫಲ ದಂದ ಜೃತ್ನುಲಾಖುರಿ ಅಕೆಯ 

ಲೀ ದಿಎ ಯುದ್ದ ಅಬಿ ನತ ನಾಡಿ ಬಳಿ ಬದಿಲಿಜಲೂ ಹಾಲು 
ಅರಾ ಜೃಢುರೆಲುಲಿ ಅಳುಜಶುಟಕಾರಿ ಲ್ರಲಿಚಂ5, ರಯ ಜಾ 
ಛಡಮಿಂಖಖ ಶು ಶುಜ್ಯಳಿ ಬಮ ಕಲಿ Re ಲಿ ಜಲದಿ 
ಆ ಪೃತು9ಜು ಜಾಡಿ ರಿತಿ ಈ೦ ಅಂಥ. ಲಾಜಾಂಖಕಲ ಇದ್ವಿ 
ಇಲುಬ ಬುಲ82 ಬಿಜಬೆ ತೌ ಲೆ ಲ್ಲ ಅಲಕಾ) ಜ್ನ ೪ 
ಲೆಕಿಐ ಅರಿಂ ಅಲ್ಪ. ಸಾಕಿ ಅಚಂಆಕ್ರಾರಿಕ್ವಾಐ- ಳಾ 
ರಾಖನೋಬೆಲ್ಯ ಎ ಮಗಳು ಬಿದಲಿಚ್ಕ೦ಿಜೆ ಖಂ ುಶಣಡಿ ಅದ್ದಿ 

ಲುರ್ಧಿಕತೆ ಕುಯ್ಯಾಂಮುರಿ ಕಾಲ ಆಜುಲ್ಅು ಅ್ಲಿಜರಿ ಬಿಕ್ಕಿಲಂಬೆಬು 

ಆ5955. ೮ಈ ಗೊಬೆ ಅಲಿದ ಬ ದೆಂರ೦೦ ಜತ ಬೀಬರ್ 
೮ಅಲಿಕು:ಸೊಬಂಖೆ ಔಟಂಯ ಅಳಿ ಕಾಕಾ ಉಬೆ ಖಲಿ ಔಯಿಕ್ಷುಯಿ 

ಈ. ಬ್ ಕಾಜ ಅಲದ ಈಡ ಔಶಾಂಲುಲಅಬಜಿಕ್ಕೆ ಆಜಾಂ 

[ON 

ಬರಿ ಜೊಬೆಬು ಅಸುಂಕಯೊಲ್ದಿಖಾ ಜಲು ಲಿಶೂಜಕು ಖಯಿಆಾಜಾಕ್ಞಾ 

9೨೫೪೦ 99 ಅುಡಿಲ್ಲಾ ಇರಿ ಶ್ವೂಯೆ ಜಮ 299 ಜುಬೆಮಿಯಔ 
ಖೆ ಪುರ 1೦ ಎ9೦ ಎಲ್ಫಾಈಲ್ಲಿ ಲ್ರಜ್ಯಾಲಿ ಅಜ್ 99ೂಲು9 
ಅ5ಯಾೂಡ ಬ್ವಲ್ರಲ್ಧಿ ಯಾಜುದಿ ಇಯೊಜಬೆ' ಅಬೆ ಹೊಟುಂಗೆಐಲಾ 90) 
ಲ್ದಿಜಂಡೆ ಬಲುದುರಲ್ಲಿ ಟ್ಟ 3: ಆಲೂ ಅುಕ್ಞುಂಖ ಬಾಳು 
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ಸೆ 

ಅಬೆ ಅಲಾರಔ 3 ಬಾುಲ್ದಿರು. ಅಕುಕ ದೆಬದವಿಕುಫ 

ಇರಲಾರ ಲ ಚೌಕ ಉರಯ “ಕುರೆ ಜ್ಞಲುಲ್ದಿರ ಶಾಕ ಖು a 

ಜವಿಲೆಲಾಲ್ಲಿಲ ೦.೮೮ ಕಾಣು ಅಲ್ಲ೦'ಜ್ವಲಿ ಜಯ ಚ ಕ್ಯ 

ಜ್ಯ ವಿಜ್] ಬರಗಿ Bice 'ಲ್ಲಿಊಂದೆ ದರು Y 

"ಅಲಿ ಊಅವಿಬರಿವಾಕ ನಿಕ ಮಖಕ 'ಲಿಲುಪ। 

"ಜತೆ ಭಯದ ಜಲಾಶಾರಲಿಬಭ ಇದ್ದಿಲು SS 
. ಆಗಿರಿ ವಿಜಿರಘಾಂಬಿಜ್ ಇಲುದಿ ಐಳಿಜುಅಲಾಖಯ ಅಕುಯಿಬಲಿ ಅವಿ? 

ಲಲಿಖಅಸ್ತಾಚತ ಅಡಿ ಪೌಜಸಅ ಜಜಾಾಶಾಲ! ಅಕಾ ಎ೮೮  ಐ9 

"ಬಲ್ಲ ಅಯಾಂುರುದದ್ದಿ ದಿಲಿ ಎರಿಡಲಜು ಈ ಲಿಎಅಜಸಐದಿ.ವಿಷ್ಠಿಲ 

. ಬುಲಿಬ್ರಲಿ: ಎಡೆ ೧ ಿ ಕಾೊಬೊಂೆ ಉಳ ಅ್ರಔಿವಿಲ್ಲಾತ 

. ಇ: ಅರ ಈದಿ ಇ ಈದ. ಬ9ೂರಖ್ ಜ್ ರಂಡಿ ಬಿಲಿಕ್ಜಾಚ್ 

ಅವೆ” ೦ ಆ329ಿಆಂಲ. 

ಅಯ ಅಂದ ಆ ಜ೦ಿಠ ಆಂಡ ಖಲುಜುಜಡಿ ಬಯ ವ್ಯ... ಆತೆ 

ರ್ಯಿಜಸಂಶಾಲಿಜುಶ್ರಾ ಇಡಿಸಿ `ಬಿಜಿರಂರಿಹಿಲ್ಲಿ ಜಾಜಿ ಇಪ್ಪು 

ಅಲ ಐ್ಠಲಂಟೆಲ. " “ಅದಕ್ಕೆ ೮ ಸೊಬೆ pe ಸ 

ಅಕಳಂಕ ಐ950.ರ೭ಈರ ಇಂಬಳ್ಟಾಾದೆದಾ. 

ಅಜಶೊಳಳಜಸ ಇದ್ದೀಲುಬಲ್ದಿಖಾ hs ಅತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ರಿ 

'ಅಲ್ಲಿಜಖಾ ಬಿರಿಜ]ಲಿ ಜರಿಕೊರುಜಾ ಇಲ್ಲಮಿಶಲಜಲರಔ: ಅಂ 

ಐದಕ್ಕೆ 'ಬರವಎರಿಖಿ ಲರ 'ಅಬ್ರಪಿದಲಿಜೆ ಅರಬಿ ನಂತೆ ಅಡಿಯ 

ಧಲುತಿಲಚ್ ಅಶುಜರಿ ಕುಲಆಯಾಜಚು ಬಿಜಯುರೆ ಅಯುತಜರಜಾಅ 

ಅಯನ ಐಬಿ ೨೫೮ ಈಲ್ರಿಜೆಲಿ ಲರ. ಐಲಿ ಬಾಜ ರಲ | 

ಇಲಾಖೆ ಉುಲ್ಲರೆಟಲೆ ಉದು ಆಲಿ ಬುಲಿ ಇಲುಲಂ ' | 

ಪತಿ ಶಘಿಅಲಿಐ: ಔಜಾಬಿದ್ಧಿ ಲೆಜ್ಞಲಿರ ಕಟ್ಟಲಿಅಲಲಿು ಇಯಂ ' 

ಅಬುಬು- ಅಲಲ ೮ ಲುಜ್ಈಾಯುಬೆ ಲ್ಲುಳೀಯಅಿ `ಆಲಮಿಕಜಾ 

ಅ ಂಬಿಜಬಿಬದಿ ಅಜುಬಿಶಾಬಿಂಬುಲಿ, ಅಖಾಔಯೇಣೆ. ಯಬ್ಭಾಆೆ ಬೃಷ್ಮು 

ಲೂಯುಲಿ ಅಖಾಾಯಬ್ ಆರುಲುಪ್ಸಾುರದಿಕಲಿ ಶುದ ಅಲತಖುಲಿ ಬುಲಿ 

ಡಿ: ಇರೂರುಲ್ಲೆ ರಲು ಲೆ ಆಲು ಇಯಿರುಆಗೆ 6ಲಿಯಉರಜೂಂಕಂ 
ಅನ್ನಿಸ ಅಟ ಲ್ಲಲ್ಲಿಇಜದೆ ಲಿಲಿ ಅಜ್ಜುಲಿದಎ ಜುಉವಿಯಔ 

ಬರಾತ ಖೆ ಟ್ ಫಾ ಅಬೂಖಾಲ ಅರುರಿರೆ ಜ್ಯಲಸರಾಲುಲಿಜ | 



£೫೮) 

ಈಜಿ: ೦ ಆರೇನಿರನೆ. iis 
ಲಾ 

ಜಪ ಇ ಲಿಎಜುಖುಖಾಜ್ಞಲಿ. ಬಾ ಸಅಜೂಖಾಶಾಟ : ಈರಿಲ್ಲದಿ- 
[el 

ಇರದ ಲೆ. ಬು ಅಲಿಂಅಅ. ಕಲಿವ ಈಔಜ ಔನ್ಷರಿಜ ಅ 

Wr se SR ೨0೦ ಯು ಆಲಾನ್ಬಂ ಆಂಡಿ ಹೀ ಅಜೆ 

ಖೌಬುದ್ಧಿ ಇರಾಂರುರೊಲುಈ: ಲಾಡು ಬೀಗಿ ಅಿಮಿಜ ಜರ ಈಲ್ರದಿ. ಆ5ಆಸಿ 
ಬಠಜುದ್ಧಿಲಲ್ಲಿ ಆ ್ ಉಬಿ) ಇರದ ಬಜೆ ಬು: ಪಟಲ 
ಎವಿ ಇಯಿಶುಆಗೆ ಜರು ಔರಂಅಔ: ಬನದ ಇಜಾಲ್ರೆಬಿ. ಜೃಳಿಜ್ 
ಅಕುದಿಳನ್ಸಬಿಜೆ.. ಎಯರಾ ಹೊರು ಅ. ಜ್ಞಾ ಲೂಜಾದ್ಟಿರಯಿಂಡೆ 'ಉಯಿಲಿ 

ನ ರಾ) Ye ಡಿ ಸ .ಫ್ರುಐಲಿ ಲಿಲಿಕು ಬರಲಲ ಜ್ಹಾಬ್ವೀಣ್ಣಅದಿ ಅಜಕುಅರುಲೆಕುಲಿ ಕಣಿ 

Eg 

ಅಿನ್ಮಿಲಿಖ ಅಕುಂಲುಕ್ಕೆಎಬೆ ಔಜ್ಞು ಜಾರದ 995ರದ್ಬ ಲ ಅಲ್ಲ ಅರಅ'೦ 
ಬು ಅರಕ್ರಲಿಯ.ಲಿಂಜುಜೆ ಜುಜುಬಿ: ಯಿ: ಅಜಖಲೌಜುದ್ದಿ ಆಕರ 

ಲೊಲುತಿ ಇಯಾಲ ಎಶಿಅಶಲಲ್ಲಿ ಆರಿದ್ರ ಅಜ್ತುಜ ಹಾಗೆಯ ಔ ರಲಾಥಲ್ಪ 
ಅಬೂರದಿ ಅಯಿ ಔಅು೦ sy $೦ ಏಕ್ಞುಂಲೆ ಅಬು 9% $೬9 
ಪ್ರೆಯವಿಲ್ರಯುರಿ ಐ ಔಜ್ಞಾಂಖ ಇಬೆ. ಬಜ್ಜಿ ಉಡಲು. 6೫ ರುಲ್ತಂ: 
ಅಸಲೆ ನೈಜ ಆರತ ಖಖದದಔ ರುಂ ಯೆ ಳಿ ಬೆಲಾ? 

ಅ೮ತ ಇಬಲುದಿಲರಿ ಸಲಿ ಅE ರಾಜದ ಬದಿ:ಜೌಜ'ನಿಲ್ಲ 6೦ € ಅ 

ಮರು ಜಾಜಿೀಣೆ ದಿಔಂಂ್ರ್ರ ಬಲೆ ಅಲ್ಲಿಬೆಔಿ 'ಅ್ರಬದರಿಿ ಆ, 
ಅಕುಅಲುಕ್ಲಿಬಿಬೆೊಖ ಕ್ರಿಂಜುಂ95 ಲ್ರಿಜೆ೦ಲಿ ಜಾಲಿ ಇರಾಂರು ಲಲ ಅಲಕಾ 
ಬಂ ್ರಿಜಾಜಾದ್ಧಿಜಾ ಬಶ್ಜನ್ರಿ ಐ ಜಾಡ್ರಾಯ ಲಿಲಿ೦. ರಜೂಸಾಅ ಪಬ್ 

ಖಾತಿರೌಜಾಈ ಲರು ವಟ ಇಂ5೮ ೫೦ ಎಂ8ಔ ಲಔಯ ಯೆ 

ಲುಲಜಂಯಿಜಗೆ ಜಮಿಖಜೆ ಲೈ ಅಮಿ ಬಿಜಿ. ಐ9ಜ್ ಕೌ ಎಆನಿಳಾಜಜಾಠ 

ಪ)೦ 6ಡಿ ಊರಿ ನರರ ದಿ“ ಆಸೆಯ :: ಔಂಲುಂಅಗದ್ಲಿ ಬಬ 
ಅಲುಬೆ ಜೃಡಿಜ್ ಎಲೆ ವಿಔಜಡಿ ಶುಲ ಅಖಿಐಲ್ಆಕಿ ಆ ಅಲಂ 

ಅಶು? ಇಯಲುಖುೆ. ಈ ಲಿಉರಾಜಯಿಂಯೆ ಔಬಂಡಿ ಬಿಮಿಎ: ಈಜು 
ಇ ಲಿೀಜಬುಂಖುಬಿ ಲಿಜು ಲಕ್ಷಣದ) ಅತ ಎಯಿಶುಆಗೆ ಕೈಬಿಬಂಕುಬುಯಿ 

. ಅಖಜಔಿಬ ಖಾಔಬಜಲಾ ಕಹಿಅ ಅಂ ಡಿ೫ಅಲಾರ್ಮಿದಿ 93ಎ. ೮೮೦ 
ಲೆಲಾಲುಅ ಅಜುಖಿ ಕ್ರಿ ಅಯಯ ಅರಬ್ಬರ ಓರಿಊ 
ಖಬುದ್ದಿ ಶುಠಿಖಕು ಜಳ ಲಕಾಶಾಲಿಖ ಖೌಬುಲ್ಧ ಅ ದಔಔಲಿಜಾ ದಿ ೦ 
ಬಿಲ ಅಖುಬಧ್ಲವುರಿ, ರಂಬಾ ಲಿವಿಜಣಜಬ್ದ ಉಯ್ಲು 
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ಈ. 

ಈಲ. 

ತೂ. 

ಈಜಿ" ೮ ಅ5ದ 

. ಔಲ್ದಾಖ ಡಿಲೆಜಿ ಅಜಾನಿಡಿ ಜುಬ್ಯಾ ಇಲಾಲೆದ. ಅಳುಂಖಾಂಧಔಿಲ್ಲ ಅಲುಬೆ 
ಅಧಿಕ ಐಕ್ಞುಂಖ ಔಬ ಜಲು ಕುಡ ಖಲು) ಅರುಶುದ್ದಿಜೆ ಖ್ಯಈು5ೇಯು 

. ಲ ಇಅಾಒಗೆಯ ಬತಾ3ಯೂರು94 ಲೆಜ ಅಲಂ ಗ್ರಳಾಲುು ಯಿ. ಲಾತ 

ಬಿಜಯ ಲೆ ಜು ಜಲ್ಲಿ ಔಕ್ಜಾಇಖ ಕು ಉತರ ರತು ಅಬು 
ಇರು ಖಸೊಲುಯಿಲು ಅಲ ರ್ಷಾಯ 

ಅಬ್ರ5 ಕಾಂಯ ಅಡಿದ್ದಿಜನೆಕುಸಾಟೆ ಬಿಕನಿ ಯಜರಿ ಅ. 
ಜಾರ ಈಲರ್ದೆಕ್ಲಿಲ್ದಿಲ್ದಿ ಹ್ ಔಣ ೮೯೨ ಕಾಹೊಬರಿ 
ಒಪ್ಪಾಮಿಕ್ಟುಖ. ಅ ೮೮೦ಾೊಬೆ ರುಡಿ ಆತ೨ಶಾಜ್ ಥರ ಈ 
ಬಮಿಜಯದರಿ ಜಪ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಲಿಮಿ ದಿಸಬುರ?ಔಬಡಿ ಐಲ್ವಿಜೆಲಿ ೮೮ 
ಅಬೆಜು ಅಜ್ಜೌಯಲ ಅಿಂಅಜಾಗದ್ಲಿ ಉಾಶಾಲಾನೆಲ್ಟ ಅವಲು ಅಲ್ಲು 

«ಬಿಜೆ ಫಾ್ಚುಳುಲಿ ಬುರಜಸಲಿಜೆ ಜಬಿಬುಬ ಅಖು:ದ್ರಕ್ಕೆದಿಕ್ಟುದಿ. ಅಲಿಂ 

ಅರ್ರಿಜೆಬಕು 6೪ಲರಾಆಗೊಬೆ ಅಳಿಅಾಜ್ ಕರ ಈಬರಿಅಯಿಬನರಿ ಉರಿ 
Rr ಔಬಂಖೆಬು ಅಶುಜಾಂಯ ಜೌಜ್ಅ ಯಾಜಾಲ್ಲಿ (ಈಜಿ 
ಅಬಿ ಬರು ಐಶ್ರಿಕಿ ಜಿಖು ಅಖೂಂಕಸೆಲ್ಲಿಲು ಹುಟಟ ಉಕ್ಲಿಶಾ 
ಉರರುಶ್ಟಾಯಿ ತಾ ೦] ಔಎರಿಶ್ತರಿರಲಿರೆಆ್ ಅಿಠ ಆಡಿಗೆ ನಔವಿಂಣುಬೆ 
ಅಲ್ರಿ ಜದ ಲಮುಜುಬೆಲ ಅಅ5ಲ್ಲಿರಿ ಉದ್ದಿಗ ೮ಜಿ ಜವ 

: ಅಆಖರಿ ಉಬದ್ದಿಲು. ಅವೆಜ್ಜಜವಿಳ೨ಸೊಬೆ ಲಊೂರದಿಸತಕೆಬ್ನಬ ಇಡಾ 

ಕಾಸೆ ಆಲಾಯಿ ರಿಯ ಅಗ್ರಿ ಗೊಬಲಔ ಛಶ್ಛಾಬುಳಲು ಐಬೆಲು ಅಣೆ 

ಬುಲ್ಲಿ ಲ್ಲಿ ಯಲನೌಲಜ್ಯುಕೆ ಐಲಿಲೀಲಿಖ ಲಿಖಾಲ್ದಿಕು ಯಡ್ರಿ` 
ಆ ಜ್ರ ಅಕಾರ ಪರಪ್ಪು ಲಲಿ ಬರಿ ಂಬೆಬು. 

. ಇದರು? ಇರಿ) ಆಸ್ಪಧ್ದಿಜಂಕಿ ನಾಟ ದಜಃeಯೆ ಳಾ 
ಕುಂಬ ಅವಿಜರಿ ರಲ ೨9ರ ಈಜರಿಲಾಅಬಲು ಅಮುಂಜು ಇ 
೧ ೪೫ ಔಂಬೆಬ. ಅಲ್ವಿ ಕುಜೆಲ3ಔಆ ಅಂರಅುಿಲಿಆ೦ 
ಅಲುಬೆ ಶು ಆಶಾತರಕೊಳಾಲು ಔ ಡಿಖಬ ಅದ್ ಕುಲಿ 
ಅಜ!ಜೌಬುಲ ಈದ್ಧಿಜಲಿ ಜಜ್ಜುಳಲಿ ಜರದ ೦೦1 ಅೂರುಶಂಡಿ 
ಈರಿಕ್ವಾಐ. ' ಎಧಾಭೀತಾತೆ ಲಿರಜಾರ ಎಲ್ಲಿ ಆಸಿ ಅಲದ ಅಲ್ಲಂ 
ಜಲ್ಪಾಲನ ಬರಗಿ ಎ೦ದಿಎಡಿ ಐಲ್ಪಿಆರಿ ಬಿಕ್ದಿಲಅಬೆಣ ಅನಲ ವಜ 
ಜ್ಞಠಯುಬೆ ಅಬ್ಬಿ ಇದ್ದಿರಾಜಿದು ಲ್ಲಿಲ ತಿಸಿ ಅರರ ಇ 
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ಫ್ರೊ. ಒಡಿ ಆವಾಕುಜಸಾಟೆ೦ ಔಲಿಕ್ರುದಿ- ಎಕೆ ಇರಆರಿ 6ಬಟಿ 

ಅಜಾ ಅಲ ಶಿಬಿ ಅಲಾಬೆ ಔರ ಡಿ ತಿ ೦೪ ಬೆಜು ಅಸ 

ಈಎ. ಇಲ "ಚು ಬಲ ಬಿಜು ಅಲ್ರಿ ಆಗೆ ಇಲ್ಲಿಇಲ್ಲಿಜ. ಮ ಶಿಲಿಶ್ತಾಖಿ- ಅಜ 

"ಳಾ ಾಬೆ ಪ್ರೀ ಚ9ಲೂಜದ ಔಯಛತ ಅ೮ದ ಇಆಲಿ ಓಕರಿಎಡಿ 

ಲು. ಅಗ್ವಿ-ಸಿ೦ಿ ಉಶಾ ರಸೆೊಬೆಐ ಅಲಲ ಇಲಿ ಪ್ರಳಯ ಲಿಂಬೆ ಜಾಯೆ 
ಉದ. ಬದಲಾ ಆಶಾಬ ಆಜುಬ ಇದಲ ಲ ಕಾಲುಶ್ತಾಯ- ಲಲ ಆವು 

ಕುೊಬೆ ಕಾ ಬಬಕ್ಷ ಅಬ್ಬ ಅಜಿಲ್ಲಿಯರ್ದಿ ಅಜಾ ಜರಿಯ €ಕ್ಷಿ 

ಬ ನಲು ಉಡಕಎಂದುರಿ ಭ್ವಲ ಜಮಿ ಅಲ್ರಿ ಕಯದ ಶುಲ. 
ಶುಠಿಳಿಕು:ಸೊಬಯ ಔಬಾಜಆಸರಕ್ಕಿ ಔಟ ಅಲ್ಲಿನ Goa 

ಆಜಂ. ಆಗೆರಿ ಎಸಾಂಬೆದು. ದಲಾಆಡ್ಲ್ಠ ಜ್ಯಲ್ಲಜರಿ *ಖುರಿ ಶ್ರುಲೆಕೌಂಠ 

ಜಾಂ. ಬ ಈಲೌಯಕ್ವಾಯ:, ಜ:ಔ6ಲಿ6ಅಂ ಅಲ್ದ ಔರ ಟಿಜೆ ಇತ್ತಿ 
ಮಾಧ: ಆಬಿಜ್ ಜೇ ಅಜಯ ಜವ. ಭಲ ಜ್ಯಜ್ಜುರಾಲಿ ಪುತ್ರಾ ಆಲ್ಲಾ 

ಆ. ಜಲ್ ಅಶ ಜ್ರತೊಯೆದ. 

ಸಂ. ಲಾಬಾಂತಾಾ ೭ಈಜುಆಸಗೊಬೆ 99 ಅಅಲಜುಯಿ ಉಲ ಲರ 
ವರತ ಲಿಶುರರಿ ತಸ ಫಯೊಂಡಿಲಿಲ್ದಿವದಿವಣ್ಗ ಶಾಲ 

ಲಲಿ. ಕು:ಸೊಬೂಖ ಔಲ್ಲಾಯಜಗೆದಿ ಜು ದ್ರಿೊಬೆಪ- ಅಲ್ಲಾನ, ವಿ 
ಅರವು ೧ಕಾಹಾಣೊಬೆ ಮಜ್ಯಾ 9೦ ಆಲಿರುಐಜರಿ ನಿ ನೀಟೆಲ. 

ಆಂ. ಬಲಿಬಲ್ಲ ೫6 ರಿಖಾಔ ಜಾರಿ ಬತ್ರಿರಿ ಅಮಿಂದಿ ರಜ ಜಪಕುಖೀಬೆದಿ 

ಲೂ). ಆ ರಜ ಉರಿ, ಖರ ಜುಕೆಂತಿ ಬಯಸಿ ಬಾರಶಾಲುದ್ವಿ 

,  ಈರ್ತಿಜದ್ರೀಬೆಬು ಅಜ್ಜೌಬುದ್ಧಿ ಲಿರುವ ಅಬ್ಬ ಬಠಾನಲಟೆಐ 
ಹ ಬಲಾರಾದಿಕೌ ಯತಿ ಆತಾಶಾಶಕ್ಗಿ ಆಮಕೀಣಬೆ ವಿನ್ 5 
೮೦ ಬ್ತರ್ರಿಯ ಆರಿ ಜರಿ ಆದ್ವಿ ಐದ್ಧಿಜೆ ಅಬ್ರಬುರೆಯಜಸ೦ 

ಲಾಗ್. ಲ್ಮಾಢಿಕೌಲ್ಧಾಬೆಡಾ- ಲಿರುಜ್ ಠಾ ಬಿದಿರ ಅರಿ ಛ.೦ಿ8ಖಜಾಲ್ಲಿ ಧ್ರ 

ಪ. ಎವಕುಖೊಬೆ ಲಜು ಆಷರಿಬ್ಸಿತಿ ಔರು 'ಅರಅಟ್ಟಿರು ಇಜ್ಲು 

ಬು ಔರ (ಈಲಾಉೊಬೆ ರಿಯ ಸ್ ಆ.3ಶೌಯಿಕ್ಕ 

ಲೀಲಾ ಹರಿಂ (ಈಂಾಹಸೊದೆ 6ರ್ಚಿಇಸರು ಬಳಿ ಬುಲಿ ಇದ್ದಾ” ಬು 
ರಲದಔಿಖ ಜಲದಿ ಅಂಟದ ಉದ ಅಅಖನಿಲಿಬಡಿ ಅಲಂ“ 

ಈ. ಅನ್ನಿ*ಸಜರು ಲಿಲಿ ಲ್ಮಾಲ್ಬಾಜ್ಜೂಯೆಯು 50೦ ರುಶುಐ - ” 
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ಅಲವಿ ಜಿ ದಿಶೆ ಜಬಿಬದಿಖಅ' ಜಜ್ರತುಅರಿ. ಉಬಿ 

ಅ.ಈಖೌಯಿ್ತುಬಿ: ಅ್ರಜಲೌಯಿಲ್ಲಿ ಲ್ನ ಎದ. ಕುಲ ಆದಿದ್ದಿ ಸರಿಸಿ 

:`ಬ್ರಲಲಿಅ ಫಣಿ ೩ ಆಠೂಜಾರ್ ಅಎಜುಜಕ್ಲುಲೆ ಜಂ 

ಎ ಬಕು ಎರಬ ಲಿರುರರಿ ಅರಾಜಾಜಂರೆ ೮೦೦೨ ಅ 

ಬಣ್ಣ. ೨5೮೦0. ಬವಿಳಿಆಲ್ಲಿಂಬೆಬು- ಐನ: ಬಳು ಲೌತಾೊಬೆ ಶಾ 

ಬಿಜೆ ಮಜ ಇತ್ ಬಂ tin ಎಮುಕುಖಂಬೆ ರಾಂಟಲಾಾ್ 

ಅಡಿ ಕುಜಲಬ ೮೦ ಇಲೊಂಾದೆ ಕೈರಾಜುಬೆ ಲಾದ ಬಿರಿಜಾ 

| ಅಿಬೆಲ್ಡುಡಿ ಲಬ್ರ ರಿಂದು pi ಇರುಉುಶ್ಟಾರಖಿಆಗೆ ಎಜುಆಸ ದಿಲಿ 

ನ ಜಿದ್ರದ he ಬಿಜು ಕಯುರ್ಸುೆ: ಆವಾುಜಕುಜಣೀಬೆ ಐತಿ 

ದಿ ಜಾಲೆ ಅಳಿ ಆ ಶಾಚರೂಯಿಜ್ಕೌ 'ಪ್ರವಿಚ೦ಲ್ದಾೂಯ್ಲ್ಟ ಅಶಾ: 

ne ಐಜುಲಿಆ ಜಣ ಆದ್ವಿ ಒಳ ಾಗೊಬೊಣಿ : 

ಬಿಬಜ್ರಾಲಔ ಕಲು ಅಅಲಾಲಿಜೆ ಒಲಿತೆ ಎರ ಈಡಿಜೌಜ ಲಳಾಜಾೆ; 

9:06 ಯಿಜ್ಯಾ ಬಲುಶ್ತಾಯ ಅಲಂ ಉಬೆ ಬಲಿತೆಬಲ ud 

ಬ್ಬರಿ ನ್ವಿಲಿಕ್ತಾಯ- 

ಆ59535- ಜಜ್ಜಾಲಲೆ ಅಎರ ಬಿಜಿ. ಉರಿದ್ದೆ ಶಿಕ 

ವಿಲ ಜುಮಾಜಿಲುಯಿಖಸಅಆಸ ಚ್ ಲಕಾರಾಳದ 8೨೮. 

. ಪುರಿ ಹಿಬೆಲ್ಲಿಕ: ಅಲಿ ಎ೮ಲಿಕುಜಸೆಂಬ ಅತಿ ಔಬುಬಿಖೊರಜ ಬರು 

ರಣ್ ಆಲರಿಬ್ರಲ್ಲಿ ಅಣುಕು] 9ಯುರಿಜಾಯಿ ಜಾಜಿ ಅುಬಜರಿ 

ಆ ಲ್ಲ ಭಿಲ್ಬುಕುಲ ಖರ ಈದಲಿ ಜು ಅದಿ ಳುೂೂರುಬಿಾಯಿ ಯಲ್ಲುಜ್ಟುಯ” 

ಈಜಿಖಬುದ್ಧ ಅ5ಔವಿರ್ಲ ಔಬಜಿಯ್ಲೂಂಶಿಲಿ೨೬ಲಿ ಅ್ರಮಿಜಲಿರ ಹೆ 

ಮಿಃಲಿಜುರಆ  ಅರಿಉರಿಕಾಉುತ್ತಾ. ಅಶಾತಲಜ್ ಬರ ಜಜಬುಲಿಜಾಯಿ 

: ಅಶಾಅಬುರಿ ಜಜ್ಞುಳುಿ ಅಶುಂಬತರ ಬಿ. ಎಡೆ ಈದ್ದಿಣೆ ಉಲ್ಲ 

ಅಂಜ ಉದ್ದಿ ಇಮಿಲಿಜಾಖಿ ಇಜಾಯಾಲಿ ಕ|ಶ್ತಾತುಲಿ ಉಟ | ಈ 

ಅನಿಸಿ 5 ಅಲಿಹಲಿಖ೦ ದಿ ಳಾದ ಢಿಲನಬ್ಬುದ್ದಿ ಇನೂರು ಬು 

ರಘ ಜಂ ಇಲಖ ಗ ಲತಾ ಜಾರಿ ಔಜೆಶಾಆ ಕುಲ ಜಾಂಧಿಬ 

ಅಮಿರ. ಔರಿತಿಎ. ಅಳಿವ ಅಿ5ಡಔಿಲಿ3೧-ಈುಮಿಖಬಿಬಾಂಯ್ಧ ಐ 

ಎದೆ ಬಾಸ ಬಿಖಸಂಖ) ಭಜಿಸು. ಆಗೋ ಮಮರ ಅಜಿ 
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ಅಖಾಕುುಔಿರ ಅಮಿಬಿಶಾಲಿ ಇಜುರಛಿ ಅಲಟಲಿಡಜಿ ಬಠಿಜಡಔಿಖಬ 
ಜ್ವರ ಜಿಜ್ಜುಳುವಿ ಅಬಾರಲ್ಲಜದಿ ಲೋಬೊ ೮5.ಉಜ್ಜಡೆ. 

ಲಿ. ವಿಟ 'ಬ್ರಪ್ಲಿನಿಅ' ಅಲಿ ಫಲ್ಲಿಜಸ೦ ಬಿವಿರಈಾ Ee 

ಅಔರ್ಅಾಾಯ ಅಐಲಿಔಿಆ ಅಲಿ ರೂರ £885 ಔಕ್ಟಿಶಂಜೆ ಕ್ರಿಯ 

ಲಿಲಾ ಮಾದಾರ ಅಸೆ ಕಿರ೬ಯಿ  'ಲಿಶುಬ್ದನಿಲಲಿಖ ಅಶು 

ಜುಖ್ಯಾಲಿಖ] ಇಂ್ಬಆ್56 ಅರಿ6ೇಬ್ರಿ ಲಲಿ ಖೌಶಲ್ರೂಯಿಲ್' ೫.೦ 

ಅಲ ಅಾಿಬಜಾರ ಅಲುೂೂರರಾದಿ ದಔಐಿಶಾಔನ್ಷಿ ಭುರಜ೦ ಜಲಲ 

ಅಖುಲೆ ಉ್ವಜಾ. ಅಬಿಬುದಯ ಲಔ ತೆ ಬಔಿಜಾದದ್ದಿ ದಲು ಉರು ತ 

ಲ. ಬಪಾಃಬಿ: ಅಜ್ಶೌಯಲ್ನಿ ಇರಲಿ ಇರಬ ಟುಯ್ಯಾರಿ 85 

ಇರಲು ಐದ 'ಅುಶ್ರು ಇದುರಿಜುಂ ಈರಿ ಉಕ್ನಿದ್ದ ಅಷ್ತುಕತೀಯೊಜೆ ರಿ 

ಕುರ ಅಲಿಕDಿಜಾಲಾಜ್ದು ಆಅ ಅಣ್ದೂರ್ಲಿ ಜ್ಞಲೌಬದಿ ಇಮುಅಶಿರ ಬುರ ಪ್ಜಲಾ 

ಈ. ಎಜಡಿ ಬಾರೆ ಅಜಾ ಐಡಿ ದಿರೂಭಜ. ಎಲೆ ಆಕರದ 

ನ್ವ ವಷರ ಘಾಟ ಅಹಖುಲಾದ ಬಿ೬ಬಿಕುರಬ ಜರಿಜೆ ನಿಜ ಔಲೌಬ 

ಅಶುದಿ ಎಂತೊ ಇಎಬೊಯೆ' ಜಾ ಅಖುಂಲುರಿ ರ5ಂಜಕುದಜಾಜಾ 

ಆ ಜ್ಞುಖಿ ಅಜೆಖಬುದ್ದಿ ಮಜುಂವೆ ಔಲಮಿಪೌಜ೦ಿದ್ದಿ ಹ ಲಯ ಲಿ 

ಸಸಿ ಜಾರಲಿ ದಿಯಿಖಾಖಣೆದ ಆಜು? ಲೌ ಇರ್ ಢಿಧಿಜಾಲು 

ಸ ಖಳ್ರಜೆ ಈ೬5ಯಲ್ಲಶ್ನಾಬಡಿ ಆಈೂಬಬೂಶಾ ಹೊಂಡ. 

ಊಂ. ಅಲಿಯಾ ಏತತಖಅಸಂಲಲ 5 ದಔಯಲಿ ಇರು 9೮೦ ಎರುಸೆ ಜ್ಹಾಡಿರಿ ಅಂಖ: 

ಬ್ರೂಯಿಲ್೫ ವಿಯಲ್ಲಜನ್ದಿ ಐಜಿ ಜೆಜು ಇಲಾಖ ಅಧಿ ಕ 

ಲಾ. pees ಬಬ್ಬಿರಬಾಡಿ ಬಲಿ *“ರುದಿಖಕಾಲಲಾಡಿ ಬಯ, ಲಜ್ಞಾಖಲಲಿಖೆ 

ಜ್ಞಾಖ "ನಿಡಿ 6ಬ] ೨೨೦ ಲು ಬದಲಿ ಜರಿ ಈರ ಇಲಾಖ. 

ಅಂ. *ರಾಆ ನಿದ್ ಹಯಲಾಲಿದ್ದಿ ಅಜುಲಂಯೆ ಬಿಃಬಿಜುರಂಯೀಣಿ ಇಲ್ಲಿಯೆ 

ವಾಜಾಜನೊಬೊಜೆ ಮೀಲಯ ಲೌರುಖದಿಬಾಯುಲ ಲಿಲ್ಲಿ 'ಅದಾತಳುಗೆ ಜಾರೆ 

ಈಜಿ ಇಲುಔ ಜುರ ಅಜಾಕ್ದುಡೆ ಬಮ 

ಅದ್ರ ಔಯಲಿ)ಿ ಬುಯೀಿ ಜವಿಳೆಬದನಿ ಜಲು ಔ್ದಿಕೆಲಿ ಲಿ ಈ' 

ಇಬೆಜ್-ದಂಾಗಾ19 ಉಂಟ್ ಐಬೆ ಅನಿಲಾಲಂಜುಲಿ ಇರರ ಆಚೆ.ಲಿ. 

ಊಂ. " ಅಜ್ಛಅ್ಯಕುಲಿ ಔಿ೦ಿಹುಆನೆ ಅಕ್ಷ ಕ್ಯಲಾಜಲಾರಾರಯಂ9 ಟ್ರ ಲ್ರಲಿ೫೦೮ 8ಜ್ರರೀೇನ್ನಿ 

ಜರ್ ಡಗ್ರಿರಿಳ್ಳಾ ಓಂ ಔಂಂಐಜ ಖಂ ಕರಯ “ಣ್ಣು 
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ಲ್ಯ ಾರಾರೂಖಗೆ. ಔ೦ಿಜೊನಿಅ ಇಲ್ಲೇ ಲಾ ದ್ಧಿ ಬರಂಅಾಜಸದಿ 

. ಕಬಿಖಲಿ ಬಾಜ ಯ9ಜ್ರುದಿ ರಬ ಇರೂರಾಳ ಉಬುರಿಡಿ ಲಿಜಿಲಾಬೆಜು. 
೩ ಲರಿಕಾತಾದೆ ಅಕುಲ್ ಅಯಿ ಬಾರೆ ಆಳುವ ಅಶುಯಲಿ ಅ್ರಲಿಕಲಲ್ಲಿ 
ಜಾಗರ ಕಾಳಆವಿಖು:ೊಬೊಖೆ ಹಬೆ ಲೆ ಲತಾರ 6೮ೌಂ ' 

" ಛಿಆಲಿತಾಅೊಬೊಂುಗೆ ರಿಮಿಲಜ್ಞುಜ. ಲಂ ಲ೪ಸೊಬೆ ಅಲ್ವಿಜೆಲ 
೮್ರೃ೬ರ ಈ ಜಜ್ ಇರದೆ ಅಂಬೆ ಲ್ವಾಲಿಲಾ ಖ್ರ್ಪಾಲುಯುತ್ಟಾಲ್ಮಿ ರಿಔಆ 
ಅಶ್ಚುಅಿ3ಜುವಿ ್ರವಿಶಲಿಬಿಅಜಾಲ್ದಿ ಧೀನ ಲೆಜು' ಅಜ್ಜಾ ಜಲ್ಲಿ 
ಜರ ಅಇಉರ್ನಾಪಿ ಇಲಿ ಎ8 ಅಶುದ್ದಿಲಾಜಾಚ್ದುದ್ಲಿ. “ಅದ 
ಬುದ್ಧಿ ಲೆ ಈಸ್ಟೂಯ್ ಕ್ರುಲ್ಲಿಜಲಿ ಲೌಶೆರಿ ಇಲಲಿ ೮೭೮ರ ಬತಾ 
ದಂದ ರಾರ. 'ಆನಿಕ್ರಾರರಢಿಸತಿ ಐಫೆಿ:ಿಶಿಜಾಯಲಿ ಜೌಜ'ಅ ಬಢಜಾಜಯ. 

- ಅಿೀಖುಣಿ ಈಸ್ತುಚೋೀಯಾಜಾಲ ಆಸೆ ದಲಿಖೆಬಿಅಾಜಾಲ್ರ ಯತಜ್%ಲ್ಲಿ ಲೆಜು 

- ಅಶ್ರುಳತಯಿ ಬಿ್ರ್ರದ್ದಿ ಬರೂಳಾಜಗೆವಿ. '" ಅಖ್ಲೆ'ಬುಲ್ದಿ ಶಂಕೆ 
ಅಶ್ಭುಳಿಸಯಿಂಖ ಕ್ರುಪ್ದಿಂಬಿಣೆ ಅಖ್ರಸ.ದಿನಿರಿ8 ಬುಅಳಿರವಿಾವಿ5 

. ಅರಿ ಲ್ರಜಾಜುರು, ಅಬುರ'ಖಠಿ ಇಲಿ ನ್ರಳೆಲಿಬಳಿ 

| 

ಲಿಲಿ ಜಾಠಿಪೈಿಳೆ ಆರಿ ಕಲಿ ಎಂ ನಿಬವುಕುಖಣೊಬೆೊರಾರಔ ' 
. ಜಲುಬ ಬತ ಜ್ಞತುಂಬುರಬ ಅ್ರಚಿಖತಿ ಖಿಜೌತಿ೨ಜಾಲ್ಬುರ. 99 
ದೆಯಲ ಹು್ರ ೬ ಕಾಶ್ಲಿ 5೦೫5 ಅಶ್ತುಗೀಯಿ ದಂ ಖರೆ 
ಅುಕುಯಿದಿ ಬೆಕ್ಕರೂಬೆದ- 

ದ್ರ ಆುಕುಣೊಬ ಅಡಿಗೆ ಶ್ಯಾಡಿರಿ ಜಬ ಡಾಲಿ ಔತನ್ರಂ 

್ಲ Eom. 

ಈರಿ. 

ಸಾ 

ಅಲಾಬೆ ಇಉಖಬಿಜು೦ಿ ಲ್ರರಿಳೆರರಿ ಬಿಔಲಿಖೆಹನಿಜಿ ಅಜಿಯ ಆತ 
ಅಸ ಔರಿಖಂ ಜು.ಅನಿ್ಲಿಂಬ ದ ಲಿರುಶಾ್ ಬರಲಿ ಔರಿಜಲ ಇಶಾ 
ಕುುಬಿಲ್ರೀಬೆಖ- ಅಸಲಿ ಬ್ಬಮಿಜಅರಿಕಲಿಲ್ಲಿ ಖರ ಅ ಓರೆ 
ಕಪ "ಅಿಜ್ರಾರು ಲಜ್ರುಐಜ್ೆ ಲಲಿರು*ಸೊಬೆ 2 ಬ್ರರಿಕಾದಿರ ಇಜು 
ಜ್ ಹ ಆ೦್ವಲಾಂಐಎಕ್ ಬಿಲಿಯ. ಲೆ ಬಸ್ತಿ 
ಲಔ ಔಂರಾಶಿಖೌಔತಯೆ ಆಟ ಜಾಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ ಬಬ್ರೋೊಯಯ ಈಲು88್ಕ 
ತೆ ಒಲಿಶೌದಇಸೊಜಾರತೆ ಯಜಶಿಯ « ಜಬ ಖರ೦ಿ ಆಈ 
ಚೆನ ಮಿಜ್ಕಾ ಜಲಯ. ಇ ಅಿ3ಕುಣಿ ಇಯೆಬ್ರಹಲಿಉ ಗೊಬೆ ಆಂಧ್ರ 

ಅಬುರಿ ರಲಲ ಶ್ರಲೆಔ ಎರಿಆ79 ಅವಿ ಅಖಿಲಾ ರಲ 5 
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೪೮ ಲಲ ರಂ ಬ್ರಲುಣಜಗೆ೦ಿ ಅಉರಿಹದಲಿಲ್ಟಾಂಈ ಜ.೦ ಬಿಕ್ಕಿ 
. ಅಲೆದು. ' ಅಂ ಬ್ರಜೌಿವಿಖು ಲಳ ಆಗೆ ಲೀಬೆಲ ಮುಳಬ ಲಿರು 
ದಿಲಿ *ಈಟೆ ಎ೦ ಔಲಿಜು ಜಖಂ ಡೆ ಸ ಅಗಿ ಬ್ರಜಬ್ಬಲ್ಲು 

- ಔಸಿ ಛಲ್ಬರುಲಿ ಮರ: ತಾಲಾಕ್ಳುಯಡಿ ್ರಿನಿಕುಖಬಲಿ ಜಲ ೦ ಶೆ ಬಸ್ಗೆ 
ಅಔಲಿಬಜಾದ ಅಕುಕ್ರೂಚುಲಿಂಉ ತಾ ಉಲಿ SN ಬತ ಕ್ರಿವಿಲೌಜಜ್ 

6ಬೂಲೆಖ' ಈಜಿ ಅದೇ ಡಿ ಲಆಲಕುಖಾಬೆ. ಕಲ ಬನ್ಷಿಲಂಬೆಲ. 

ಖು ರಳ ಅರಿ ಜಲ್ಲಿ: ಬಳಲು ಲಲ್ 606೦೮ 
ಓರ ಅಕುಲ್ ಲಶಾಂಟಶಾ ಎಲಿದಿ ದಿಲ್ರಲುಯಿಃ 

ಐಜ್ಶಿಕೆ ಕಾಜು ೊಬೆ ಶಕ ಬಳು ಈಕಿ. ಔಐ೦Eೇ ಅ 
ಣಿ 

ಲಿರು ಶೌಜ್ಈ ಅನ್ಮಿಬೂಲುರಾಬಔ ಭಳ. ಅದಗ ಅಲಲದ ಬಡ್ಡಿಯ 
3 

ಜವಿಳಿಟಲಂ ಅಿಲಫ್ರಿಶ್ಟಾಬೆದು- ಸು pe ಬಲಿಜ 

ರಈ ಕುಔರಬ್ದಾ 6೮ೌರುಚೊಬೆ ಇಲಿಶುರಿ 90 ಉಶಾನ್ಚಿಗೆ ಅಲ್ಜಾಲಅಲಿ ಸ 

ಶಾವಿಜ3೦ ಲಾಜ ಯಿಜ್ಯಾ ಖಾಲ್ರಿಜ್ಸಾದ: ಆನಂ ಲಕಕ 

ಅ: ಈಜುಲ್ಾಯೀಬುರಜ ಪಜ್ಜು ಜಃ ಬಾರಿ ಬುಲಿ ಲಿಂಲುಾ ಅಳ್ಜನ 

ಜಾಲ್ ಜು ಅಿಳುಖೂಬಂಯ "ಲಕಿ ಇರು ಅಭುಲಿ ಬು ಅಲ್ಲೂಜೆ 

. ಓವಿ ಬಜಿಶೆೊಬುಲಿ, ಬವಿಯೆಬಿ ಇಲ್ಲಬ ಇ ಛ್ರಲ್ಬ ತಸ ಅಿಲೆಲುು 

ಈ ಜದ ಊರ ಡಿ ಈಜುಲಿ ಲಿಿಲೀಬೆಬ.  ಲಾಪೂಈರು9ಿ 
ಜ್ಞಳಖೆ ಬಾಣಿ ರೆ ಅಲ್ಲಲ ಕೊಲಿ ಬುಜ ಅಲ್ಪ ಅಂಕು ಜರಿ 
ಸ ಲಿಇಲಿ ಜ್ ಇಜುಮದಿಐಅಗೆರಿ ದಾ ತ ಕಲ ದ್ರಿ 

ಅಗೊಬು ಲಜ್ ಅದ್ರಿಜಲ ಅಶಾ ರುಖ್ಕಾ ಬದಂಬೆಬಸಲ ಲಿಎರಿ 

ಲಖು ಅರಿ ಅಬ ರಮಾ, ಳಂಬ ಓಂ ಎಶುಬಜೆ 

ಅಬ ಬಾಗೂಯೆಯ ಲಗೊಲೆ ನಿಔರ ಆಸ9 ಜಟವಿಅಬೆಬು ಇಲಿ 
ಬೀಣೆ ಪಾಲಿ ಬುರಲಿಖಾಬೆಬುಡ ಜಿಯ ಜಲ್ರಿಖರಿ ಲಶಂಬಕ್ಷಾಮಿಜ್ಞಐಿ 

ಅ5ೇಂನಿತ' ನ ಅಲಲದ ಲಾಯ ಇದು ಕುಸಲ) ಮಲಿ ಠ್ 

ಥಿಜ್ಜುಕುಲಿ ಜಾರೆ ವಿದಿಲಿಜೆಳಔ ME: ಎಲೆಬ್ಬಜನಿರೀಗಂಟೆ 
ಅುಶಿವರಖಗಿಂಬೆ ಅವ ಔಬುಯಜ ಖ್ಲುಲಮಿ ಖ್ಯ ಆಸರ ರವರ ತೂಬೆಜ್ 

ಅರಲಶಾಬಯಂಬಾರದಔ ಲಜ್ಟದ ಲು ಅಬ ಅಜ್ಜೌಬುಷ್ಧ ಅಯ್ದ 
Q 
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, ಈ ವಿರಿ ಇತು ೫೨೦3. 

i ನು ಎರಿ ಕು ಎದಿ 
ನದಿ 

NG 

ಐಬಿ" ಈ ಆ55ೆರಿಜಿ | 

ಟಖಾಜ್ ಅಟ ಜಜಿದಿದದಿಬ್ಬು En ಎದೆ) ಇನ್ಟೀಸೆ ಲಾ 

೧೮ಾಆಗೆಂಚ ಆರಿಸದ" ಐಜೆಖಾಬುದಔ ಅಜ್ಞಾಅಬ್ಯರ್ರಾಶುಲ 5೮: 

ಲ್ರಿಜಸೆರುಜಗ ಖಾಔಲಿಲಾಶ್ಠಾರ೬ “ಲು ದ್ರ ಈಜ್ 
ಉರಿ 

ಆಗಯಲಿಎಡಿ ಅಲ್ವಿಜಲ' ಉಶಾ ಕ್ರಿ ಅಲ್ಪಲತ್ಪ ಅಬ ' 

ಅುಳಿಣಿದಿಜಔ ಖು ಎಲ ಗತೆ ರಾ: ಈ ರಲಿ ಬಿಜ್ 

ಜದ ಅರಿಂಜಾಲ್ವಿ ಅಪಾಯ ಬುಲಿ: ಅಿಔಐಲಂಖರ್ ಅರ ಪ್ರಎರುಲಿ ರಿಂ 

ಛ್ರರ್ಠಾಯಟಿ ಕು ಠಜುಖಲಾಯ! ಬ್ರಿಚಡಿಶೌಬ ಗಾ ಆ ಎಮ 

ಜಹಿ ಲಿಮಿಲಜ್ಞುಐಿ- ಆಘುಜುಣಬೆ : ಲ್ರಶೌರಿನ ಲ್ ಐಲ್ದಿಜ೦ 

ಅಜರ ಈ ಇಬೆಜ್ ಅಪಔಿಐಬೆಲ್ರ ಬ್ರರಿೀಬುವಿ ಉದ ಔರ ಖಲ 85 

ನ್ವಲಾಳಾಶಾಖಿ ಯ ಅ್ಲಾಳ ಬ್ರಪ್ರಾಯಿರ ಜು ಆಯಖಿಖಲರದ್ದಿ ಅನೇಲ್ಞಾಜಸಿ 

ಮುರಿತ ಅಮುಕು ಕ್ರಿಜ್ದ್ನ ಬಿಜಾ ಬಿಜ್ಲಾಬಿಖ್ಞಾಬಿ.. ಅಂಕು ಇರು 

ಆಲಿ: ಅ ಈದಿ ಲಿಂಬೆ ಉಂಯೆಯಿ ಈಶ್ರುಉರಶಾ 6ಯಜಾಲಿದ್ದಿ ಬರಯ 

ಈಜಿ ಶುಠಿಖ೦ ಅರ ಜರ ಟ್ಟೆ 'ಅರಸ್ತಾಐಡಿ ಅಒೀಲಾಬೆಜು- 1 

' ಎಜಪೊಖಾಣಸೆ ಲಕಾ ಜಿ ಔಜದಿಆತೆ ಜರತಜಎರಿ ಲಂ 

ಐಪ್ಲಿಖ ಕುಲಜ ಔರಿ ಎನುೀಕುು ಜ್ ಖಾಯಿಲದ್ದ ಪ್ರಿಜ್ ಜು ಬಂ ಲಿಲಿ್ಷ 

ಅವ ಅಾಜಾಕ್ಸಿ ಜುಮಿಖಯಬುಲಲ್ಲಾ £ಲ್ಲೋಬೆಜು- ಅರಾ ದಲಿ 

ಆಲಾಂಯೆ ಬದಿಗೆ ಎಜು ವ್ರ ಧ್ವ (ಈಜಿ 

ಜಾಅಲಜಾರ ಅುಶ್ರಾವಿ. ಈಜಆಸೊಬೇಲಾಡಿ ಅದ್ವಿಕಾರು ಸ್ರ 

ಖಾಿಖಾಕ ಮಿರೀಖ ಅರಲಿಒಡಿ ಉಮಿಖಬಿಬಾಯಿಖಅರಖಸ್ "ವಿರಾಜ 

. ಅಔ೦ ಈರಾಲ್ಲಾಯಿಬೂರ ಅ ಲಾಜಾ ಜಾ್ಲ್ರಶದಿರಿಲಾ ಇಲ ಆಕೆ ಗ ಕವ 

ಕುಣಿಬ ಅಲಾದ ಕರಗತ ಅವಿಲೆಲಲ್ಲಿ ಎಪಿ ಬ್ಲಜ್ರಯಿ ಖಎದಿಉು ಬೆ ಜಿ 

ಲೆ ಉುಜಿಅಂವಿ ಈರ ಐಈಶು; oN) 

ಅರುಶಾಖಿಎಜಾಜಾಲ್ಲಿ ಲಿಶ್ಬಾಖಗೆಡದ್ದಿ ಈಜು ಈತ ಅಜು್ರಂ* ಆಲಂ ಅರಿ೦ ಇರು 

ಅರಳ ಅಬಲಾ ಈ ರಿಜ್ ಅದಿಬಾ ನಿವ ಲಾಳಾಜನೆಯಿ ಅಜ್ಜು ಐ ಮುರ 

ಸಂಬಂದಿ ಔಬುಾಬಿಸಸಲಿ ಮ ಇಲಾ ಅಜಾ ' 
ಖಾರ 'ಆಸ್ತೆರಿ ಆಜಲಿರುಆಗಂಬ4 

೮೨ಕಾಆಸಜ ಈ೦ಿ ಲ್ರಹದಿರಿಜಾ ಎಲ್ಲೆ 

ಟು ದಿಲಬಪೆಲ ಬರೌರಿಕಿಖಿ ಅಜರ ಜೌ ಇಜಾರುಜ್ ಖೆ 

ಓ59ಲಆಜೂಲುಜ್ ಬಾಲೆ ಅಲುಬಲಿಇಬಿಬಳಲ್ಲ ಯ್ತು ಈುಬಿಕುಲಿ ಅರಾ" 
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ಲಿಎಡಿ ಲಜ೮ ಬೆಬಾ: »:. ಅರಿಲ ಅಲ್ಲ 0 ಈರಾಹಗೊಬೆ ಆಬಿಜುರಿ ಅಂಜ 
ಶಾಯಿ ಅರಾಂಶುಳಿ ಆಿಕುಣಂದೆ ನಲ್ಲಿದೆ ಅೀಖಾಘಾಜದಿಳ ಳಿ 

ಅಮ ಲಔ ಅಜಲಶಾರಿದ್ದಿ ಇರಾ ಅ ಕಲರಿ ಅಲಾಲ 69ಸಿ ಇಆರ 

ಮಂದ:  ಳೌ್ಕಾೊಟೆ ಅ ಸಂರ ಅಅಕುಲಿ ಅತಾ ಇಜಾಲಾ 

ಬುಬಾಡೆ' ರಜಔ'ಈಠ್ತುಂಖ ಡಿಯಕಿರ ಅ) ರಿಮಿಪೀಬೆಬು ಇರೂರಶಾ9 ನುಡ 

ಬು ಆರಿಆಸೆಷಿ. ಅಲಾಾಯಕಂತ ಹುಜ್ಜಾ ಶಾಬಿಶು ದಿಬೌಿಜ ಹಜಜ 

ಔಲ್ದ ರೂಂಕಾಲ್ಮಿ ಅ ಇಲಾಡಿಯ ಅಿಂಜಾಬ್ ಖೃ ರಿಬಾೊಬೆ ಜೌನಾಲಿಜ್ನೆ ಜರೆ 

ಎನಿ ಕುಲಬಿೀಬೆಚಶುಳಿ ಅಲಂಪಾರರು ಜಿಲ್ಬಾಬಠಲುಬಾಲಿ ಎನ 

ಲಿಕ್ಕಿಲತಅರಿ೬8 ಪದೆ. ಅವೆಜ್ರಬನಿಕಾಣೊಬೆ ಜಲ್ದಿಕುಖೆವಿ ಹಪ 
ಲಿಜಾಠಿ ಜದ್ದಿಕುಲಅಜಾಶುರಿ ದವರ "ಅಲಲಾ ಕುಡಿ ಈಜಲಿ ರಿಕ್ಕಿ 
6ನ. *ಬಜಾಾತ್ರಿತಿ ದಾಯೆ ಯಿ ಈ ಅರ ಖುದ್ದಿಬಿಟಕಾ 

ಅಆ ಜಲಿಳಿಖ ೨9 ಇನ್ಷಿಕುಳ ಠೂಂವೆ ಜಜಬದೆ: ಲಲಿ ಏಏಲಲಲಿಜಿ 
ತರಿ ಹೊಯೆಐ.  ಅಯೇ ಬ್ರಜಲಿಜೂಸಗೊಬೆ ಹಚನಿ ಅ ಅಅಯಖಲ್ಲಿ ಆರು 

ಬಾಯಿ ಕಬು ಈ ಬ್ರಮಿಜ!ಅಜಕುಲ ಜಾಲದ ಬರೆಖಾಬೇರ್ ಅಪರ 

ಅರುಜಿಔಔಿ5 ಸ ವಸ ಅಅ ರಲಿ ಜುಜ್ಯಾ ಇಲಾಂರತಿ ಇಈಶ್ರಾಂಚೂರ ಅತೆ 

ಐಜ್ಮಾರಎಲಿ ಅಜ ಈಡಿ ಜುಂ ಅಮಿಶ್ಟಾಂಚಾರದಔ ಪ್ರಜ ಅಜರ 

. ಅಣ 86 ವಕಿಲಳಬೆಬು- ಅಲಿ ಸತ] ಉಐರಾಯು ಇ ಕಹಿ 
ಬಜೆ ಇ5೮ಅಆಸೆ ಈಶ್ಞೂಬಾರಲಗೆ ಬಳ್ಳಾರ ಔಂಯೆಯ ಅರಿವಿ ಜು 

1 1 p 3 

ಅರುಳಿ ಆಣ ಲಿಂಜಾಜಾ ಅ ರಲ ಅಿೀಕುಡಿಜಿ ಅಳು ಎಅಂಲಣಡಿ 
(a ಇಸ ಎಜಿ, ಡಾ ಸ್ಪ ಹಾ ಬ್ಯಾ ತ - €ಬೂಜಗೊಲ್ಬಲಾ ವಿಶಿಂ: ಅಕಾ ಅಯಬ್ರಯಲಿರುಅಸೊಬ ಔಶ್ಚುಂಲಾ 

ಜು ಆರು ಅಜ್ಜು Kw ಆಲಿಲ ಅಕುಂಶಾಶ ಜಾಡಿ "ಎರಿ 

ಇದೆಯ ಸಾಜ್ಸೊಲಾರು ಆಸೆ ಲ೮ಲಿಳುಣೊಬ ಅರುಖಲಿ ೮.95ರ 
ಖುಳಪಕುಜಖಿಂಬೆಂದೆ ಪ್ರಾ ೫5 ಈಜ್ಞು ಬಲ್ಬುರಜಾರಅಣೆರಿ ಜಾಈ 
ದಿಶೌಬ ಇಅರ್ಮಾಘರ್ದಿಂ ಡಿ ಅಜಿ ಆಕುಣಿಬೆ ಅರಣೆ 
ಲಿಮಿಕ್ಟುಖ- ಅಕಿರ ಆಕುಬೆ ಮುಯ್ಯಾಂರಿಜಳು ಆಬನಿಬ 
ಹಿರೊಜಿ ಅಜ! ಕ ಈ ಕುಬುರಲಔಿಜ 9 ರಔೌಜ ಬಳ್ಬುರ 
ಜರೆಆಸೆರಿ ಶಂಕರ ಲ್ಲಿ ಬಿಜ್ದಿಲಾಬೆಬ. 

ಔಜುಃಬಿಅಿ ಬರು ಲಈಾಜಜೊಬೆ ಲಿಧಿಲ ಬಜ ಎ೮೮ ಕದ್ದೆ 
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ಈ. 2ಬ ಮುಬಾರಕ ಅಿಮಿಲೀಜೆಖ: ಕ್ಷಿ ಲ್ರಹು 

ಲಲಿಖಾ ಅಲ್ಲಿತಜ ಯರು ವ ಉರಿ ಜಡಿ ಬಯಿದ್ಧ ಬಠಜುಧರಜ! £8 | 
ಅಬೆ ಬಯ್ಯ ಬಠಕುೂಲ ಜ್ ಜಿಜಾಲಶುಬಿಬಿಜ್ಯಾ ಆಗರ ಆಗೆ ಜಬಾಜಾ ' 

ಧಣ. ಇಶಾಖ್ನುಡಿ ಔಯ ಬಿ:ಯಿಜಾಜಾಸಜ್ಸಾಂ ಡಿ 5೮೧. ಲಿ೮೮ರಾಗೊಬೆ 

ಅಜುಔ ಬಿಶಾನೌ ಫುಖಲೀರಜಬ ಬೀಯ ಬಿಜಿ ಐಲ್ರಿಜಅ ರಮಿಲಂಬೆಜು 
ಔಜಖಾತಿಇಜ ಲ%ಸುಧಾಕ್ಕಧಿಃ ಜೆ ಖಾದಿ Den an ಬ್ರಿಜಹಾಬೆಅಜಡಿ ಆಈ 

“ಈ. ಜುಣೊಬಲಿ: ಹೋಯೆಯ ಅಂ ದಕಾಣಿೊಬೆ 99ಇ೮ -ಜಬಿರಿಜ್ ' 

ಈ. ರರ ಇಶಾಖಿಖಯಲಿಎದಿ ಠನ್ಮಿಉರಿ ನಸ ಅಖ್ಲಾಅ*ಲ್ಬಶ್ವಾಯಿ 

ಲಿದಜ ಅನುಜ ಜ್ ನಿಜ್ನಾಲಬ್ಯನಲ ಬ್ರಮಿಜೌಗೂಚೂರಅಲ್ತ 22 
ಲಿಬುಬ್ಞಲ್ಬಾರಿಕಳೊಬೂರ ಜ್ಞಾ ಉಮಿಖಜಲಿಜಂಜಂಲ ಜ್ನ ಲ್ರಮೂಜಶಿ 
ಅಬುಲ್ ಅಹಬಲ್ದಜ್ಞಾ ಇಲಿಲ್ಲಿ ಅರಜಾದಿ ಅಡಪೌಎಂ್ರಸ್ನು ಎಣ ಬಲಕೆ 
ಅಾಬಲಬಬ್ದ ಲಾರದು ಜರಿಎಲ್ಪಶ[ ಇಲ್ಲೂ ಆಮುಕುಣಬೆ ಎವಾ ಬ 

ಈ. ಲತಾರ ಅರಲಿಜಸೊರಾಖ್ಯ, AN ಚಖುಬ: ಅಎಔಕ ೌ೬ಲ 
6ಬಿ ಅರಿ ಔಶು3 ಅಶುಅ ಜಪಕುಣಬೆ ಖುವದ್ದಬಿಂಲಶಾ ಈಜಲು] 

=. ಆಗೋಬೆ೦ ಜಲಿಮಿನ್ಕಿಖುರ ಸಲಿ ಬರಿಕೆರುೂಬಾರ'ಯ. ಅಂಕು] ಎ 
ಈಖ. ಅಬ ಜಾರೆ. ಅಸೆ ಬಾಲೆ. ಎಲಬ ಐಲು ಡಿಮಿರಿಕುಲಿ೧ಜರಿ 

ಮಿ್ಣಖರಅಬೆಜ್ ಅಹ) ಬುಲುಆಸೆ ಈ ಪಔರಿಅಬಲಿ ಎಲಿ ೌಜಖಿಬು್ಯ 

ಈಖ ಜೋ ಚರ ಬ ಅಜ ಅಲ್ಲರಿಐಘಲಳಾಜಸ6ಬೆಡೆ ಯುರ ಈ 

ಐಎಂ ಇಲೆ ಳಾದ ಅಜರಔಯದಿ ಬಿರ್ದಿೀಬಬ: 

ಈ. ಹಮ ಆಭಾಕುಖಬೆ ಅಜುಲ್ಖಾಮಿಕ್ಲಿ ಅಳಿ ಔಬಖ 

ಅಲ ಬಲಿಲಜಜಯಲಿ ಜಲು ಅಲ್ಬಂ ಬಜ್ಕಿರ ತಾ ಇಬೆಜ' ಅಂಠಿಜ ಈ 

ಜಜ್ಞುಲಿ ಲಿಂ ಜಾಡರ (ರು ಜರಿದ . ಪ್ರೌಜ ಆಲಿ 

ಈ... ಲೃಲಜುರುಳಯೆ ಜುರ್ಲಬಿಐ ಫಜಮಿಂಲಅು ಢಾ ಜಜ್ಜುರಿ ಲರು. ಅಜಾಖ 

ಬು ಬಾಠಿಜ್ ಶುಠಿಖೆ ಶಾಯರ್ ಖಾ ಅಬಂದಿ್ಧ ಆಕುೂಶುಅಲೆಬು 
ಬಿಜಾಜಬಿ ಖುರೆಲಅಅಾಲಐಿ ಐಇ9ಜ್ ಔಜಾಶೌ ಈುಖೌಬುಲ್ಯ ಅಳುಲ್ರಿಕುರು' 

ಆಶಾಯಿ ಶೌಲಿ)ಿದ್ದಿ:ರಾೂಯ ಲಾಶಾಖಿ ಐ ಶುಯಿಕು ಬುರಅಜಾಜರಕ್ಧಿ ಇರೂರುಅ 

'ಘಈಲ ಲೆಜು ೮ಜಿ ಸರಳಾ: ಬಳ ಜಾಧಿಲೌಬಲ್ದಿ ಅಜ್ಞಳಃಂಬಚ್ 
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ಅಲ ಜಧಿರ ಲಾಯ ಲಆಶಾಲ್ವಿ ಅಖಾಕು ಅಜ್ವಅಜಾಂಯಜ್ ಜರಿ 

- ಮಯಿ ಭುಶಾಯಿತಖ ಲ್ರಮಿದ್ದಿಖಾಜಲಿ ಖೆ ಎಲ್ಲೂಆಾಜನೆಲ್ವ. ಲಿಂಬೆ 

ಅಜುದಿಜ ಅ? ಆರನ್ನಿ5ಜಲ್ಲಿ ಅಔಕನಿಲ್ಲಿ ಜಕಲಿಯಿಯ ಜಜುರದಔ 
ಐವಿ ಛೂಜಾರರಲ್ಲ ಈಖ ರಾ ಆ೮ದೆನಿದ್ಧ 
ನಾಜಿ ಅಜ್ಞಾಶೀಬ್ಛಶೂಜುಅ ಆಯಿ ದಿಯಜಈರಿಕಾಆತೊಬೊಂಸಿ 
ನವಲ್ ಅರಿವ ಅ೭ಬಿಕ್ಷಿರುಯಿಜನಿಣು ಜತ ಅಿಲಬದಔ ೧ಿಳಂಕಾ 
ಸಬೆ ೧೮೦೮: ೂಬೆಬ್ಮುಡಿ ಬಿಶ್ಕಿಲಂಬೆಬ 

ಆ. : ಉದ ಗೆ ಆಶುೀೀಬ' ಬುನಲಿಜ್ ಎಲುಜ೦ ಆಣ 
ಬಿಜಿ ಆದ 0 ೌಿಆಾಜಾಹಗೊಂಸ ಐಳಿಕೂರಖತೆ ಎಲ್ಲಲಿಏಳಾಲಾ ಖಾಜಿ 
ಅಜೆ ಲುಲ್ಲಾಖ ಅಜುಲದೆಜ್ ಛ್ರಜಶಾಲಿ ಅಿಜಾಲಿ ದಿಖ್ಜಾಶ್ನಾಲ ಅಜಾ 

ಅಂ ಇಜು) ದಿಲಾ: ಕ್ಹುಜದಿ [os ೮ಕಲಾಬೆಜು- 

ಬಿಬಿ ಜೂತೆ ಇಯೆಬ್ಬದರ ಆಸಜೆ ಈಜರಿ ಯಾಜಾಚೆ 
*ಯರಾಆನೆ ಲತಜಾಜ್ೆ ES ಲಾದಿಜರ್ವಿ ಎಜೆ ಅನಿಶುಜಜಬಲಿ 

ಅಲುಬೆ ಅರ್ವ ಆಗೆ ಕಥಾ ಖೂಂಕು ಜರ ಅದಾ ಎಜು ಆಆಲಜುಜಸಿ 

ಅಬೆ ವಿದಿ ಅರಿ ರೀಬಕ ಬಲಿರ ರಲಲ ರು ಬ್ರರ್ರಿಜರ ಸಲ ಇಶು 

ಜ್ಲ್ಞುಬಿಲ5 ಅಜ್ಜಾ ಬೀಜ ಎಖುದಿರಿಆಲಿ ಕೈ ಅತ್ತಾರ ಲಿ 
ು 6ಉಜಜಲ್ಲ ಲಿಜಜಬೆಲ್ಲ. 9ಯೆಬೈಬರಿರುಉಗೊಚ 

[7 

ಡು ಔರಿಇವ ಅರ್ರಿಜಿ ರಲಿಲಿಜ್ಜ ದ್ರಿ ಲು 

ಈಸಿ ಜುನ SEE ಅಕಿ ಓರಿತ ಬರಿ 3 

ಇಬೆದಿ ಅಖಜ್£ 99ಸೊಬಐಬೆಲಿ ಅಲನ ಅಿ6ಐಬೆಲಿ ಅಿಬುಜ'4 ಇಂ 
ಬಿಡೆ ಶಾಖಾ ಬುಲಈಲುಡಿ ಎಚಿಜ್ಬಿಲನಿಳಸಂಬೆ೦ ಜಯ. ನ 6ರಾಆಲು ೪ 

ಐಸಾ ಔಯಿಯ್ರಲೂರ್ಗೆ ಜಜಸೆಲಿದಿ 6ಜಿ ಔರೀಯೆಂ ಆಜ್ಲೌಜುಜಿ 

ಅಲ್ರಿ ಲಲಿ ಕಾಯಿ. ಅಲಂ ಲಿ ಅರಿಯದು ರ್ರಿ 

ಅಲ್ರೀ" ಲಿರು 999790 ದ್ರಿಜಿಲ್ಲಜ್ರಯ ಅಠಜ್ವ 6 ಇಬ ಅರಿ 

ಜಾಯ ಜಾರಲಿಂದಧಿ ನಿಲುಲ೦ಿಲಾಐಆಿ' ಉಲ ಕ್ರಾಜೆಂ. ಅತಿ 

ನಿಜ ಬುಜಗಅಬ ನಲ್ರಳಾಾಜ್ದು ರೆ ಕು ಬಳ ಅಬೆಜ್ಜಜವಿಕಾ ಜಂಬೆ 

ಔಡಿಜುರಿೀಂಜಾಅ ಬಜನೆ ಬಿಬಿ 6 
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ಇರ್ ಕುುಬಿಂಔಂಔ' ಆರ್ಡಿ ಔರಿಜ್ಜುಎ..  ಬಿಬಲ್ರಶ ಆಈ 
ಕುಖೊಬೆ ಇರುಲಅತಿ ಇಜಾಅತಿ ಶಾ ಥ್ಹಲ ನಿಜ ಈಲ್ಲಿಖ ಆಹೆ ಅಂ 

ಅಬೆಬು ಔಲ್ದಿಲಾ 'ಲಲಾಲ್ಮದಿ ಜರಾಂ. 'ಅಿರಿಲ ಎರಬ ಅಜ 
“ಅಬಿ ಉಮ 3 ಇದೆಯಾವಿ ಆಶಾ ಉಕ್ನಿದ್ದರ ಬರುಯಾಂಶಾ ಉಡಿ ಅಖಾಡ 
ಖನಿ ಧಿ ಕ ಫಖಬದ ರುತಾ ದಿಖಬ ಅಃ ಬಿಲಾಲ 

ಬ್ಲಡಿ ಔಬ್ಬಲಾ ಅಲ್ಲಲ ಇ.ಸ ಕು (ಳಾ ರಬೆ ಕುದಿಯಲಿ ಜಾ ರೆ 

~ 

ಘಡಿ" ೪ ಆದರದ. 

ಕಾರಿ ಶಾನೆ ಔರಾಜ? ಈೂರಿಕು ಔ೦ಿಔ ಕ್ಪಅಸ೦ ಜ್ಯಲ್ತಾಜಔ ಜೆರಿ 

ದ೦ಿಕಿಟ? ಲೋಸಲಜ್ಐ. .. 'ಇರ್ದೆಸೆ ಧ್ರ ಅಧ ಜಾಈ ಇಂರಿ 

ಆರಿ ಬಿರುಜುಲಂಬಜೆ ಜುುರೇಬಲಸಖಾತ ಶಿಮೋಂದಔಕ್ಕಿ ಬುಕು 

ಅಲನ ಅಜಸಲಾಬುಜ್ಞಿ ಚ ಅರಾ ಬ9ಉಂರೆಜ್ ನರರ ಜುಲಿಕ್ಟುಂಡಿ 

ವಿಷ್ಠಿಲಂಬಜ- ಆಈಅಖಬ ಇ೫ ಔಟಾದ ನ ) ಪ್ರರುಲರಿಶಾ ಇತಿ 
ಬ 

€9 ಉರ ಯರ ಕ್ಕೆ ಭ್ರಬಾಯಿ ಆಕೆ ಇತ್ಲಿ ಪ್ರದ ಹೌ ಬರ್ ಬಿ 

'ದಿಜೊಬೆರು ಈ ಆಲ ಜರಾಂ ಭವಫಬಂಬದಔ ಶಾ ಸಧು: ಬಾತ 
SPA, 

ಮ 

ಬುದ್ಧಿ ಐದ್ದಿತೆ ದಿ್ರಸೂಂಔ ಶುಶಿಟರಿ ಕಲಾ ಪ್ರ ಹಗೊಚೆಜ- ಇದ 
ಅದ್ದಿ ಜ್ಞಾ ಲಿಂಬು ಶ್ರಾಜೆಕರಿ ಅಲತಿಲಾಯಿಜ್ದುವ ಇಹುರಿದ್ದಿ ಜಣ 
ತ್ಯಾ ಥು £ AS _ ಈ ವು NNN ng ವಿಡಿ ಅಬೆ ರಾಜ್ ರರಜಿಯರಲುಯಾಕ್ಞಾವಿ.. ಸ್ಯಪ್ತಾರಿರಿಸಲುತ್ತು 

» ಜೆ x 
ಐಲು ಜುರಕುಬಿಲೆ ಅ ಉದ್ರಿರಾ ಮುಡಬಿ ಬದ್ಲಿ ಅಭಿ ಎಮಿ 

೧) ೆ 

ಬಾಬಾಶಾರಿ 57 ಪಅಲಸೆ ಓಲುಾಜಯ ಹಸು ಬಳ ಅಾಬಿಪರಿ ಖಾರ 
ಹಾ 

ನರನ ಔಐರಿಆ೦ ಜತಿಲೋಾಬೆಲಾ ಬೆಖದದ ಕಕಔವಿತರ 

ನಜ ಜಲ್ಲಿ ಬವಿಯೋಿ ಜು ಈ ಅ. ರಿರಂಗೊಬೊಂಂಗೆ 
ಅಬುಯಶಾಜಾ ಲ್ಲ ಲಿಂಬೆ. ಅರೆ ಬಳು ಬರಲಾಜುಡ್ಟು ಈಚೆ 

ಲಃ ಬಳೇ ರುಡಿ ಚಿ ಅಯುಲ್ಬುೆ. ಅವಲಂ ಈರಾ 

ಖೊಬೆ ಲೋಲಾ ೊಬೆಯೆ ಫಂದ ಅನುೂರರಬ.ಲಿ ಬ್ವಜ್ಜ 

ಅ *9ಬ0ರೌರಯಾ ಧಿ ಖುಠಿಜ್ಅಶೌಬ. ಮ 

ಅಆಾಲಗೆಲ್ಫಿ ಬ೬ಖರಿಜ್ ಇರುತಿರಿ ೨9 ಡಂ ೩9 ಬರರಿರಿಯಿಯಧಿ ಸ 

ಆಜ್ ಅಖಾಂರ್ಧಿಜ್ಲು ಡಿಇಡಿ ಲಕ್ಮಿರಾ.. ಪ್ರೀ ಸ ಆಗೆ ಆಜುದಿ 

ಅಶಾ ಅರಿ ಖಾಔ ಲಿರುರಲಿ ವ್ವಿಪೀಟೆಪ- 

ಜಾಯ ಲಿಲಾ ಬಲಲರು ಬಡಿ ಇಲುಜಲಿಸ್ಟಾದಿ. ರಿತಿ 
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ಇಲಾ5 ಇಜಾಜ್ ತರ ಅಗ ಇಅಾಲುಜುರು ಜ್ರಾಹಿಟ ಅಬ್ರಿಆನ ಸಾ ರಮ 

ಹಳ ಛರನೊಲಬಾಜ3' ಆಘುಬೂಸಂಟೆ ವಖೋಂಜಂನಿ ಬಡಿ 
ಇದಲ ೮೮ಅರುಆಸಂಬೆ ಅಲಿಖುಲ: ಜನವು ಇಂಜಗ್ವಆ್ ಈಣ್ತ ೮ ಅಶಿ 

ಸಣ್ಣ 6೮೨೫ ಆಗೊಬೆಲಿ ಯಜ ಮಘುಕ್ಸುಯಿ: ಆಘಾತ ಕೆ 

ಅಔವಿಮಂದ ರರು ಕಡಲುಾಂಂಜಾ ಈಜು ಖಾಲಿ "೧೦೬೦ ಅಲಾಯಿ 
ಕ 

ಜ್ಞುಖ "ಜನಿ ತಬ ತ ಜಲು್ಶುಣು ಅಲರಿಹ್ ಆಟಂ 

| ಜತಿ ಈಲ್ಪಾಂಾಅಸೆ ಔರುೂಜ ಲಾ. ಆಂರುಳಿ ಜಬ ಜನಿ ಲಾಜ 
ರಜಾ: ಈನಿಬ್ರಜ ಪ್ರತಿ ಗಿ ವ್ರಿಷೆೊಲಾತಿಡಿ ಜಿಂ. ದಿ 

ಲಾಜ ಅಜ್ಞುಂ ಆಲದ ಅಲಾಂಬಡೌಿ ಜಲು ಆಲ್ಲಾಬು ಅಲ್ಪ 
6ರಿ ಮೂರಟ ಜರ ಟ್ಟು ಬಿಬಿ ಔರ ಐಂ 
ನೀಡೆ ಆಿಳುಣೇಬ ಎಲಿ ಎವರಿ ಠಜಿ ಅರರ ಈ 
ಅಜಂ ೨8ನಿರ ಎಖಾಬಿಜಲೆವ ಜಯ ಅಲ್ತಾಂಯೆ ಅಲಲಿ 6ಲ್ರಾ ತ 

ಸಸ್ನಿಂಜುಜಿ ಇದೆ! ಬ್ರಜಿಬಿಕುಆಗೊಬೆ ಖರೊ. ಜಬ 

ಯಿಜಸಲು ಐಂ ದ್ರಬ್ರಿ೦ರಿಬಾಜಬುರೊಂಬ' ಖ್ಹುಭರವಿ್ರ್ರಂ ಲಾಜ್ ಎಲಾ 
೧8 



198 ಐಜಿ: ಆ ಆತಾಲಿಆಲ್ಬಐ. 

ಔಮಾಬೆಲು ಬಿಐ ವಿರಬಿಬ್ಬರಿ ಜಿಖ ಲತ ಆಾಳುಖೊಬೆ' ಎಜು 
ಫ್ಲಶ)ಬ್ಲಂಬಜು. ಅಜಯ ಆಪುಕುಖೊಲ ಶಿಕಾ ತೊದೆ 
ಅರು ಬಲೋಯಇಗೆಲಿ ಲ ಕಾಲ್ ಅಟ ಕ್ರಾಶಾಧಿ ಅಜ್ಞಾತ" 

ಸೊಸ ಜು೫೮ೌ 9: ಭ: ಮಕಾರ ಸಾಗು ಲ a” ಅಸು ಅರ 
ಜಾಜ್ಞಾಸಾಯಿ ಅದ ಅಲ್ಲ ಆಕೂಶುಅ: ಪೂಜಾ Das 

ಈಖ. ಈ ಲಿಲಿ ಬಸ್ನಿಲಇಟ ಜಾ: ಅಾಸುಸ್ : ಇಸಿ ಲೆ ಮಿಯಾ 
೧1) 

ಓರಿಜ್ಞೂಇಗೆವಿ. ೧ಆಲಉಣಕೊಬೊಉ ತೆ ವಲ: ರ ಇಸೆಲಿಲ್ದಿ ಉಾವಿಲ್ಬಲುಶ್ತಾಖ. 
ಈ. ಸರಸರ ಥ್ರಲ್ಲ ಲ್ಲ ಕಲಿತ ಅ್ರಶುಸಯಕಾ 5 ಔರಿರಾದಣ 

©a ಕೊ 

ಆಕ 

ಈ. ಜತ be ಇ ಡಿಸ ತಾ; ಶಚಿ ೫ 
ಲಿಯ ಅಜಖಖೌಯುದ್ಧಿ ಅರುಣಿ ಶಾಟಶಾಲೂರಾಲ ps ಜಾಜಿ 

ಘಂ. ಈುಮೊಂದಿತಿ ಅನ್ತೀಖಾುಲ್ವ ೨ರ ಜಶುೂರದಿ ಲಲ್ಲಿ ಜಲಾಕುಜಿ.' ಅಲಿಂ 

ಎಕುಾಬೆ ಐಎಎ. ಅಸಿಲಿಬಿ ಬ್ಲುಲನಿ ಎಡವಿ 5 ಲ್ರಶಿತ 

ಬಿಜ್ಜು ಬುಅಿಕಾರಿಲ್ಬಿ ಇರರು ಅ) ಅಂಬರಿ ಜಾರ ಎಲಿ ಔಷೀತಾತೆ 
ಈರಿ. ಎಠಳಾರುಪರೈಲಿ ಲೂಜಾಖಗಖಡಿ ರಿಡ್ಧಿರು, .. ಅದ್ಮಿರಔಜ್ಛ ಇಉಜಾ ಶ್ರಿ 

ಪ್ರೊ. ಶಂ ಬಲ್ಲಿರಿ ಈಜು ಇಂಕ್ ಆರುಲಿಂಲಖಾಃ . ಉಡಿದಾಲಿಜ್ ಆದ್ದ ' 

ಆನ್ಷಿರಬಿಖೊಲಜ ಅಿಜಬಾಬ್ಬಾ' ಈಖ ಖಾದಿ ಔನ ಇರಾರಾ9 ' 
ಈ ಔಔಅಂಕುಖಐ ಐ ಈಡಾರಿಜ್ ಈ ಔಡ ಅಜಾಜನ್ಯ ಇರರು 

ಈ ಔಔಂಜಖಯುಅಜಾಜಂ ಲಿಂಕು ಈ: ಅಲ್ಲಿ. ೮೪ಅಕಾ ಸಾಡೆ ಅ: 
ಅಜಿ ಐದ್ದಿಊಲ ಬಿಜ್ದಿಲಂಟಬು: 

ಮ್ರು. ಅಲಿಂ ಧಾ ಆನಿಕುಣಬೆನಿ ಅ್ರಔಲಿಲಿಖ ಅ್ಮಠಅ ಉರು ' 
ಕುಖಗಬಿ ಛ೮ ಉಶ್ಪಾಲಿ ಅಖುಲಿಕಾಜಾಲ್ಲಿ ಅಖಲಿಅಆಕೊಬ ಯೆ ಶಾತೀಬಿಕೆ ' 

ವಿಬ್ಭಅಸೆ ಕುರ ಜುರಜಾಜಾಲ ಅನಾ ಓದ್ರಿ ಈರ ಘೂ ಇಲ ಆಶ್ವಾರಿ 

ಈವ. ಇುಲಿಅಾ ಅಜುಟಿತೆ ಅಲ್ಪ ಲಿರಬಳಿಜಡಿ ಪಿಜಿ. ಅಯೆಬ್ಬಜವಿಕುೊಬೆ 

ಐ್ಛರ ಬಜಿ ಅಲ್ಲು ಜಾಲಿಎವಾಲಿ ಅಜ್ಶಸಿಬುಲ್ಠ ಎ9ಿಎಂಾಜ 

ಅಜಿ ಜುಂ ಉಬೆ ರಐಎಔೌಜಾ್ ಬಾಂಡ ಲ್ವ ಎರು 'ಅಷ್ಮಿಬಿಜಿ ಅಃ 

ಆ. ಉಲ ಜ್ರಾಲ್ಫ ತಾಯಿ ಇಅುರ್ನುಶೌಾಘಟ. ಅಜಲೌಬುದ್ದಿ ಜಲಂ ಉಲಿ 

Ra 6೬ ಶ್ಲಾಾೂರನ ಜ್ಯಆಲ ಛಲ್ಜಾ್ಬಾತ್ರಿಯೆ: ಬ್ಲಾ ಶಖೊಕುಡಿಳನ್ಯ ಬಾಳ 



ಕ್ೆ bk. 

ಢಿ ಹು 

ಅಪಿ: ಈ ಎ 199 
ಇಲಾದ ಬ್ರೀಜಕಾಬೊಸೆ SSeS ಮಯಿ ಈಡಿ ಆಂ ಎ 
ಬುಶ್ರುದಿಜ] . ಅಮುಸಾಕಾವಿ: ಅಲ್ದಿತನಿಜತಖಾಧ ಬುಣಲಿಚ್. ಅರುಲರಿ ಈ ಲಾ ಬಿಜಿ ಈಜ್ಞೂಖಿ ಬಿಅಲಾ ಅಲಾಲಾಬೊಗೆಐ. - ಈೀಕುಜಕಿ' ಟೊಔಿಜೆ 
ಈ ಢಿದಿಕಾಶಾಲಾದ್ರ ಸ್ಲಾಮಿರಿರಖೋಬಣ್ ಲಿಜು ಬದಿ ಇವು ಅಲಾಂತೆ'ದ್ವಿ 
ಹಣ್ಬೂಯ್ೆ ಇಂದ ಬಡಿರ ಈ ಉರ್ ಬ್ಹ್ಮ ಬಲ್ಲಿರೀಲಭಿ ಅಕುಔಜ್ಪು ಲಾ. ಔನ ಿಜುಲಿ ಎಕುಲರು: ಮುಜೆ ಕುಬಜುವ ಪರಿ ಇದು ಅಬು 

ಜೊ? ಇರೆ ಅಡಿ ಲೆ ಜಲು ೮65 ೨೧ ರಿ ಕನಲಿ ಅಲಾ ಈ ಔಂಕಾಜಾ 
ಆಸೆ ಬ್ರಹಾಶಾಲ್ಟಿ ಜೌೆರಐವಿ ಶುಎಜೆ ಮರಿ ಅಲಿ: ಸ್ ಕೆ ಕೀರ ಹಾಸ ಎ ಲರಿಕೊಕಂ ಶಾಲಿ ಅಳುಕು: ಅಲೌಕಿಕ ಅಶ್ರಯ ಐಂ ಪ್ರಠೀರುಅ ಅಜಾಲುಬೋದಿ ಬೌ ಇಲ ಘಿ ನಾತ 

ಲಾದ. ಅಲಿ ಅನಿ ೦೩೦ ಔವಿಜಹು ಖಂ ಆರಿಚ೦ ೮ ೬೮ 

ಅಜಿ: ಅಲಿ ಮಿ ಅಲೂರ ಬಲು ಎಬಿ ಎ೭ ವಿ ಕಹಲ ಎಜಾ' 
ಅಲಲಾ ಧೊಲಾಲಾಜತೆ ಲೈಬಖುಲ್ಲಿ ಈರಿ" ಕುಂದಿ ಎಕರ ಶಿ 

ಇಯಕುಸ್ಸೆ ಅರ್ತಿ ಆಸೆ ಪಠ ಜುಈ ಈಖರುಖಾಜನ: $ oe ಖಕ 6ಖಾಖ3 
ಲತ ri ಮುಂಜಿ ಮಾಟ ಖಲಿ ಹಾದಿ ಎಜಾರೆ ಉತ ಜೆಜು ೮೨೦ ಲಿಅ೮ಿ ಎಂ.ಜೆ ಈರ ಪರ:ಯಯಪೆ ರಂದ ಶತಿ ಇರಲಾರ ಅಲಿ ರಿನಿ ರಿಜ್ ಈ ಬಜ್ ಡಈರೆರಿ ಇಂಔನರವಿಕಾಹ್ 'ಅಟಂಯ ಲುಜ ದರಿ ಐಸಿ. ಆರಿಶ೦ ೮9 ೮೦ ಬರು ಲೆ"ಖರೂಎಐ! ಇ ಫಕ್ಚೀಣೆಂಟೆ ಪ್ರತಿ 
ಲತ ೫- ಅಶಾ ಅಜಾುಖಾಬೊಸೆ ಈ ಈತಾದ್ಯ GD ಎಟ: "ವಿಜ್ 

ವ. 
ದಂ ಧಂಜಾಜಾಜಿ ಆಲಾ ಆಲಂನ ಯಂ ದಣಿ 6 
ಅಲಾ*ತೆ ಜ್ವಾರಶ್ಞಾರೂಢ.  ಅ್ರಜ್ಞಾವಕುಬಿರು ರೆ ಅಳ್ಲುರೆಳ ಜ್ಮಾಕೌ 
ಲಿಖ ಅ: ಈಜು ಲ್ಲುಲಬೀಣಿ ಅಶು ೮ಅ ಅಬಾರಲ್ಥಾ ಇಲಾಆ' ಕ 
ಅರ5ಂಐಧಿ ಈ ಏರಿ ಖದ್ದೇಂಅುದ್ಧ ಸಿ ಬಂ ಔರಿಠಿಎಂಡಿ ಲಿಂ 

`-€ಬೆರು- 

ಜ್ಞ ತತ 
ಅರಮ ಜ್ ದೋ ೫ ಇಬೆಲಿದಿ೬ಗೆ ಲಂ ಆಯಕ 

ಲಿರೂರರನ್ನಿ ರಲಿ ಕುುದಿಲ ಲಲ್ಲೀಐಔ ಅತಿ 5೦ ಲಿಔಲ್ಞಾಾಬೆಬು ಆರಾ 
ಆಶಯ್ನು ಳದ. ಇರಿಜಧಿ ಳ್ಮಾಲಿರು ರಬಲ್ರಿಕು ೦ 
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ಆಯ 

ಇಗ 

- ಈದಿ ೫:ಆರಅರಲ್ಬಿಲ-. 

ನವಂ ೨ಲುರಕ್ನಿ ಬಡಾಯಿ ಶುರು ತ್ರಿ ಇಲ ಪ್ಲೊೋಬೆದ: 

'ಅರಿ೦ ಅ5ಔಲಿರL ಲ ಜಡೆ ಈರನ: ಆಧ್ಚಿಲ್ೆ ಅದಾಹ ಹೊಡೆ 

ಅರೆಜಳು ಯುರ ಅಜಾ್ತು' ್ಲತೆಯದರಿಔಆ ಲಘ ಅಲಲಿ ಕುರವಿ 

-ಉ್ಲಿಶ್ನಾಜಿದಿ: ಅಘಾದ ರಿಮಿಲಜ್ಞುಖ . ಲ ಈಾಗೆದೆ ಲಕಿ 

ದಿಂಜ ಇಲ್ಲಗೆ ಅಲುಲಆರಿ ಅಬೆ ಐ ದಿಕ್: ಚ್ ; :ದ್ರಿತಿಆಅಸರ್ಮಿಡಿ 

ಆ ಔರ ಬರು. ಈದ ಅಲ್ಬ. ಇರಲ ಇಅಶ್ರಾಯಣಣೆ 

ಕ್ಷ ಕುಂ ಇಳೂೂಬಣೆ ಜೈಲುವೂಜಾ? ಐಡಿ-ಬಿಮಿಕ್ಸುಯಿ- ಇದೆ 

ಹ ತ! 'ಎಜಯರ ತಲಿ ಕದ್ರಿ. ವಿಷಂ ತಬ, ಖು 

ತ ದಶ) ಖಾರ ಏದಿಆತೆ. ಫಜನಿದಿಆ: ಅಔಿಕ್ಟಲಾ ೊಲಾಬರಿ:ದೆಯಿಂರ
್ದಿಶಾ 

.ದಟಿಯ “ಲರ್ ಲಲನ ಅ೦ಿಜೆ ಇಲಾ ಈ ೮ತಿಡಿ್ಕೆ 

9೦ ಯಧಂಲುಗೊಬೆ ಅಖಸಿ 'ಜ್ವಶೆಬಬ್ಬಲಸ ಬೀರ್ “ಕ್ರಾ. ಇಸಿ: ಅಲ್ಲಿ 

. ಅಔ ಜುರ ಘೋಸಿ ಬ್ರೊ ರಾಮಿ ಇರಿದ ಹಾ ಜಾರ. ' 

. ಜಾಯಲಿವಿ: ಲ ಇದಿ. 'ಔರಿಜ ಅಲ್ದಇಲ್ದಿಜುದ್ದಿ'ಲಿಖಳಿ ಉರೆರಯಜತೆ 

ಆರಿಔದ ಿಜ್ವಿಲಾಬೆಚು ಅಿನಔ ತ್ತೆ ಜಿಶ್ನುಲಸೈದರಿಆ ಈ ಅದ್ದಿಖ ಇದ್ದಿೀಲ್ದಿಂಾಜಾ 

ಎ ಅಲಾಲ ಬಿಜು ಅಡಿರಐಚ್ಅ ಬಲಾಜಾಜ್ರುಯಿ ಡಿಜಿ ಇದ್ದಿರಿಎಕಾರಾ 

ಆಸಬೈಲಿಸುದುಜುದಿ : ಅಜ್ ಅಜ್ವಅಬಾಮುದ : ಅರಿ ಅಖಖಾಲರರಿ ವಡಿ 

ಐಿಜ್ಠಲಾಬೆಚು: ಅ್ರಜಾಂಖಯುಕ್ಕೆ 2 ಪುಯೇಲೊಜೆ ವ ಔಜಬಾಂಖ!ೆ ಡದ ಜಾರ 

ಹಿ ರಲ ಸದರಿ ಲ ೮ಈೌುಗೊಬೊಂಆಸೆ” ಲಿರುಲಜ್ಜುವಿ. ಆಆ 

ರೋಜ :ಈದ್ವಿಆರಿ; ಅ್ರಿರಹೂಬೆಜ್ ಎಬಿ ಖೂದೆ ಉುಯೌರಿ 

ಪ ಜಾರ. ಲಜ್ ;ಬಪ್ರಿಎಜ್ (ಲತಾ ಖಲೆಲಂಅಲಸಲಧ ಇರಲೂರುಈ 
ದಿ ಔರ ಬಲಿ, ಬ್ರದಲ್ಧಿರ, 29ಎ ಹುರೂಲಾಶಾಖಿ- ಇದ್ದಿ ಬ್ರ 

ಅಜ್. ಲಾತ, ಜತೆಯ: ಜ್ಯರೆರುಂರ ಈರೆ ಭ್ರ ಜಹೆಎಜ್ಜು: ಅಿಮಿಕು ರಅಖಸಿ 

ಅ, ಫಲಂ ಖುಅಳತಿಜದಿಖಮಿರವ ಮುರಲಿ “ಬಿಷ್ಠಿಲಾಬಜು- 

ಬ್ ಶ್ಮಿಖು ಜಲ್ರಬಿಳಾಅಾ ಲಿ ಏಲ್ಲಿ ಭರ ಬೆ ಆರಿ ಈ 

ಹಲಲ ಲಸದ ಅರರ ಈಲ್ದೀಟೆ ಅಲಗಲಿಲನಾರಿ ಅಖ್ಖೌಬುದ್ಧಿ 
ಗಾ 

ಲ್ ಟಚ್ ಆಜಣೊಬೆ ಸಿ ಬಲಿಶೆ ಬರ ಅನಿಅ'ಔಲಿಜಿ 

ಔುದ್ದಿಖ ಲಗಂ ಬಲಿಂ, ಅಬಾುಮಿಕ್ಸುಖು ಔಾಂಯ ಬಿಜಾ 

ವನಿ ಇರು ಆಸ್ಲ ಜರೆ ಬುಣುಕ್ದುಲಿ:  ಅಡೆಬ್ಬಜಲಿಬಳೊಬೆ 

Sd ie Mid Suma aa 
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ಉಲಿ... 

(ತ್ತ! ಲ್ಷ ತ್ರ 

ಲ). 

eas. 

ಈದಿ: ಉ ಅರಂನಿಆಲ್ಲಚಿ. 191 

.ಅದಿವಯಮುಳಿಸಂಬೆಂದ: ರೌಲ್ ಇ5ಎಂದ್ರಿರಿಟೊಜಎ. ಅ ಇರಿಜ್ 

ಅಮುಲರಿ ೪9 ಹಂತಿ: ಎಔಿಬಿದವಿಯೆ' ಎಲರಿಜಘುಖಜಸನಿದೊಡು ಈ 

ಲಾಯ ಸ ದ್ರಿರೇ ಜಾ 29 ತೆ ದಿ ಧೋಲಸರಶೌಷ್ಟಿ ಅರಾಂಲಈ' ಅಕಾರಿ 

ಅಖವಿಂಸಾಖರುಡಿ ಲಿಲರು,, ದ್ವಿ ಭಾ 'ಇಲುಲರೂಂಜಾು ೯ ಔಜತಿ 

ಈರಿ ಉ೮ರುಜು ಅಲ್ರಿಜ್ಲ ಕಾಟಿಕಿಲ್ದ ರೂಪಾ, - ; 
ಎವಕುಜಬ: ಮಾಜ ಖ'ಬಿಲುಲದದಔ'ಅಿಜ್ 'ಜ್ರಲೊಜಿಜ್' 

ಸು 6ಎ ಜಕಾತ್ರಾಖೂದಖಿ "ದಲ "'ಎರಲತ್ 

ಆ 3 ಬಕ್ಕಿಖುದ್ರಿ” ಆೆರೆಖಚಿ: ವಿಠಲ: ಡಬ ಜಳ 
ಇಜಾರದ ೧ಳಾಜಹೊಬೆಂಂಉ ಸ್ ರಮೊಜೆಜ.-. ಇಚೆಬ್ರಯಲಿಕಾ 

ಆಲ ಈಜು ಬಿನ್ಕಿರ ಪೂಬೆಣ್' ಅಶಾ? ಅದಿ ಆಜುಜಳ್ಳು ಈ ಆದ 

ಬಿಯಿಂಅಖಾಔನ್ದ' ಅಲವಿಐವಿಕುಜಬೆ9. ಉರ ಕಜ ಈ ನಲ ಉಶಾ. 
ಬಜ] ಅನಾದಿ”. ಹುಳಿ ಈಲಾಂಬುರೆ ಇಚಾಜಾರಘ ಲುಡ್ಜುರಾ 

ಇಲುಜುರದಿ ಎಟುಲೆಜುಳಿ: ಇಲುಜಾರಲಿ ಇದರು ಎಯುಔಬವಿ. 

ಲಿಲು:ಎಜುಜುರರಿ ಗೆ ದುರ ಅ5ರಿಲ್ಲ ಇರಾರಲಿ ಜರಿ ಇಲಾ 
5ಜಿ ಅತಿಗಾಲುಗೆ "ಲೂಸಾಲಾಈದಡಿ ಲಿಕ್ತಲಾಬೆಬಾ:  ' ಅಈಕುೂಶುಧ: 
ಪ್ರಪೌಔಿಜಾ ಇಲ್ಲಥಿ ಜ್ ಉರು ವಾರು 95ಔಿಆ ಅಂದೆ ಅಬಲಾ 

ಲಿಬಪಿಂಾ6 ಈ ಅಲಿ ರಜ ಆಜಾಂ ಕಿಡಿ ರಾಹಿ  ಹೊಜೆಐ. 

೨೫೦: ಅಯೆಟ್ಟಿಜಿಕುಜೆತಬ 'ಈಲ್ಲು-ಇಲ್ಲಲ ಇಲ `ಅಲ್ರ್ಞೂ ಜಾರ ಅಜತ. 
ಅಬು ಜನಿ ಬಿಜೆ ಬಾರ ತನವಿಜ್ ಅನಿಂ ಜಲ" ಜು ಬಟ ಜಗಾ: 

ಬುಲಿ: ನಿ ಆ39 ಅಬಿ ಅಿಲಹ ನಾ ಜನಿಯಂಜಜಿತ್ಲಿ" ಔಯ 

ಈನಕಾಕಾದಿಬಿ ರಿಸ ಕ್ರಿ: ಜರಓಔದ ಯೊಂಶಾ ಈ ಜ್ಬುವಿ' ಆಲಿಡಿ 
-ಈ೮ಐ ಏಿರಿಲೂಬಿಜು. - "ಎಬಾರಾಂಡಿಲ್ಲ. ಲೆ. ಲಿಠಿಖಾಜ ಖಾರ ಘೆ ಘಯುಲ 
ಅಜಾ” ಅಆಬುಜಯಲಿ ಜಜಲಿ: ಇಒ ಅಜುಜರಿ' ಔಂಯೆಯ ಅಜ್ ಬೌಟುದ್ದ ಇರು 

`ಅಜುಅ:6ನುೂದು? ದಜ ಆಶಾ. - 
ಇ ಬಿರಿ: ಪೆಬ್ರಿಜಲಿಕಿಕೆಬೆ: ಕುಜಬಜ "ಣು" ಅಲ್ಲಿವಿಜಳಲಿಕುಣಬೆ 
ಅಜೆ: ರಂತರ: ಹಾಲಾ 'ದ್ರರಿಫಲಿರ ಅ: ಅಬುದಳಿಶ ಓಳ 

ಯೆ ಆಟದ: ಅ Pia ರಿಳಾಅಶ್ಬಾರಿಜ್ಜದ' ಲೀಲೆ | 4 



109 . ಈಕೆ ಆಕೌರಿಸಿಲದ. 

| ಇಜೆಲ್ವಜದಿಜುಂಗೆಂಟೆ ಲಔ ವಿಲ? ಆ್ರನೆ ೧೮೨೨೦ ಡೆ ೧೧೬೫೦ ಕನಸೆ 
ನ ರೂಚ್ ರೂಪಾ ಇಲ್ಲಲ ಾಖೊಬೊಡೆ ಕುಲಜರಿ ದಿಲಾ. 

ಜರ ರಕ ರಜಃ ಐಲ ಆಾಲಾನ್ಹೆ ಆಗೆ: ಬಿಕಲ ೮೪: ಅಲಲಧಿಕು ಚೆ 
Bo ಅರ್ವ. ಇಲ್ಲರಿಯ ಈ ಜಗಾಲ 'ಅಡೆ ಠುಟಸಬರಿ ಬಿರಿ ಕುಲು 3: ಅಲಿಶ - 

989 ಐಲು ಕನಡಾ ಧಲ್ಸಿವಿಲ್ಧಾಟೆ ಅಠಅ ಅಜ್ಜ ಅರಲಡಿ ರಿಜ್ಞ 
-ಔಲಿ:ಅಅಬೆಬು. ' ಅಟ್ಟ ಉಲಿ ೮ಳವಜಲದಿ ಲಿಜಲಿಅಡಿ ಅಂಡಿ 4 
ಕರಿದ ಬಲೀ ಜಾಪರ, ಜಿ ಹಲ್ದಾಜಾದ್ರಿಆಗ ಬಾಲಿ ಪಜಯ ' 
ಛೂ. ಅಡೆಜ್ಜಜರಿಕುಣೊಬೆ' ದ್ಧಿ. ಇಂ. "ರಲ ಅಲ್ಲಿಯ ಜಾತೆ. 

ಟೆ ೪ ಅಬ ಅಜ್ಞಾಅುಯಲಲಿ ಇಲ ಬೌ ಅಜಲು ಇಸ್ರಾ “| 
ಜಕುಖೊಟೆವಿ ಡಿ: 69 5ಜಡಿ ಬಿದ್ದಿರ ಸು ; 

ಉನ ಾಲಿಔ ೨೦8೬ ಇಂ ಔರ್ಯಾಗಣಲರ ಜಂಬ plz ಡಿ 
ಈ. ಜು ಧಡಿ ಎವಳುೊಬೆಲಿ ಔರ ಆದೂ ಎಟೆಲೇಕವ: 
7 ಜಬ ಆಕರ ಎಲ್ಲೆ ದದಾತಿ ಆಈುಜರಿ ಈ ಔಟ ಬಾಧೆ 

“ಮಿ: ರಲ ಈ ಲಲ್ರಿಸರಾಲ ರಾಯ ಹೌಯಾಜ್ಯ ಥಂ್ಆಲಾಕೆ 'ಅೂಜುಲ್ಧಿರಲಸೆ' 
ಆರು) ಜಾರಾಲ್ಮ5 ಲಗಂ? Sere ಅಶಿ ಎರು! 'ಉಪಔ ಕೆ ಬರ್ಮ 

ಪ ಬಿಸ ಲೌ ಇಲೆ ಉಗಿದ, ಎಂ ಒಗೆ ರು ಡಾಲಿ 6೫ : 
| ಬಿನು ಇ (ರಿ ಬಂಭಾಲ್ಲಿ ರಜ್ಜು ಬರಲೆ: ಹಾಲ ವಿರ 

ಪ್ರೈ ಸರಿ ದಿಐಐ್ ಣ್ಣ ಖ್ ದಿ ಆರಂಧುಥಿಕ್ಕೆ ಬಡ್ಕಿಜಾಲಕಲಿಖಾಐಲ್ಲಿ ' 
(ಕ್ರ ಸಂಖೆಯ ಲಿಂಕುಖಸಿ ಅ್ರಲಿಫ ತಯ 'ಅಮುಂಕಸೆಂಲ್ಸಿಲಾ ಛಅರೌಅಂಯದ್ಧ 
ಸ ದಿಯ ಇದುಎರುಫಿನ್ಳ- 5) ಬ್ರನಿಭಿಕಯೆ ಲಿಜಲಾಕ್ಷಲಔಿ೮ನ್ಞಲಂಬೆಜ- 

ಕ: ಬಹಜಿಲ್ದಿ ಅಬ್ಬರ ಜುಜಟೆ" ಅಜರ ಜರಿ: ಜಂಬೆ 
ಫುಲ್ ps ಈ ನಇಲಿ ಜರಿ ಲಿ ಔಬೂಜೆಜು; ಔಕ್ಟಲ್ಲಾ: ಯರು 
ಉಣಧಿ ಕಃ ಇರಿಔಿಯಸ್ಸಾು: ಅಧಿ ದಾಜೆಕಡೆ ಅನ್ಲಿಂಲಿಬೂರ್ಕಿಲು ಅಗ್ರಿ. 

| ye ಹ ಲು ರಿ ರಾಯಾಣರ 'ಔಗರಿಕಾ: ಸುವ್ಪಜ್ಪ ತಿ ಜಿ. 
ಫಯ. ಮಿಯಾನ ಹದಿ ಅತೆ: ಓಂ ಈಜರ(ಬ699: 'ಅಔಕು: ಟದ 
ಬಂ ಪ್ರಭಲ ಉಾಲಿಕ ಸಿಲ್ರಕಲಿಸಧಿದ ಏುಮಿಖಲಬಲಯಲಗಲಿಣ ಅರು ae 

ಕ ಇಇ. 6 'ಧನ್ನಿಣ್ಸಾ ಸ ಈಲೆಖಾಲಿ: ಲೌಂಅಂಜುರಿ ರಜ ತೆ 
ಣ್ಣು ಸನಾ: ಕಟ ಸನ್ದಳು ಈ ರೈಲುಖ . 'ಇಯುಲ 

ಗ" 

(1. ತಾ ಪ QQ; 



ಅಜಿ. ಆ ಅತೆ ಈ. 4 
PR 
ಕಾ be 

'ಈಲು ಅಚರ ಅಬು | ಅಲೆ ಉಲ್ಜೂ ಪ್ಲಾಠ ಧಿಕ ತ 
ಬ ಖಾಿರಾಕಾಜಸೆಂಡಿ ನಿನಿಲಂಜೆಣ: id 
ಈ ಅ89 ಅಬಣಿಕ್ಷಲ ಭ್ವ ಲ್ಪಲ್ರಲ್ಲಿ ಮುಜುದಿ ಎಲುನನ್ನ ಸಿ 

೨. ಜಿಳಿಪಿಲ ಕ್ಸ್ ಛಮನ ತಾಜ ಜದಿಬಳಿವದಿಲಿವೆ ಇಲ್ 
“ಈ . ಸಲಿಲ ಲೆ ಇರಿ 'ಬರಕ್ರಿಕ(ಅಲಿಡ ಔರಿಜ್ವಾಂ-. ಆಪು 

| 'ಹಣಿಚಕ್ಸ 5058 ಇಲಆರಿ ಹಳೆ ಬರಿದಿಜ್ಞಾನ್ದಿ 8 ಬ್ಲೌಜ್ 
| ಈ ಅಂಶುಲರಿಳುವಿಡ ಪದ್ವಿ ರಮಿಲೂಬೆಟ- ಈಗಾ ಎನಿ 

ಭಜಿಸಿ ಅಖುಲನಕಿ ಕೈಯಲು ಎ ಯಾ ಇಟ್ಟ ಕಟ: ಶಾ 
ಭಖಸತಬೆಂಟೆ'ವಿಠ' ಅಡವಿ ಲಿಂಬು: ಬಿರಿ ಜಲರ ಳೂ . 

ಈ ಅಲ್ಲಿಡಿ ಲಅಖಖಗೊಬರಿ ಔಿಜ್ಜ:  ಆಬೆಜ್ಜಬರಿಕುಳಂಟೆ ಅರಡಿ 
ಧನ ಪೊಳಿಜಜಡಿ ಅಲ್ಬಂ ಅ ತಮಿ ಜೌಜಾಲ್ರಿ ಆ ಶ್ರ ಐಜಿ | 

ಇಪುಲಕಾರಿರ್ಧಿ ಅ ಅಸಲಿ ಜರಿಯ ದ ಆದಿ ಅಬು ಜಲ 
ಶತ. ತತ ಲ್ಪಲಂರುಿಜೆ ಅಮಿಕಂಚೆಿ. ಈಲ್ರಆ ಇಟಲಿ ಆಕಿ" 
a ಲಈವೀಸಂದರ' ಅಲಿಯ ಡೆಬ್ಬ ಲಿಂಗದ ರ 

Me ee ಕ್ರುಜಿ' ಅಳ ಉಲ © PN ರಾಲ್ ಸ 

ಆ ನಿ ಾಖುಸ್ತುದ:' ಲೀಸ್ ಠಜಿ ವಿತ್ ಆಜುಘೆನೊವಿಔ ಅಂಟು 

೮9 ಆತೆರಾಣಣ ಔಕ್ಕಳ ಎಂ ಇರಿ 99 ಕ ರುತ ಅಜಂ 
ಜತಿಬಾಲಾಖ್ದಜಸಲಿ" ಬುನ್ಧಖದಕ್ಷಲ್ಲ: ಈನ್ವ್ರ ಅಸರ ಎಡಿ  ಲಿಜ್ಞಕಿಂಬೆಬು: 

ಶತಂ (ಈಟ್ ನೂ" ಲೆ|ಲಾ ಉಮ ತಲೂರದಿಲ್ಲ ಇಲಲ ಗೆ 'ಅಲುದಲ್ದೆ 
ಪನ: ಬಿಜ್ಜ”ಪೊದೆಜಸಿದಿ ಆರಿಸಗೆಕುರಲುಸ್ತಾಂ. -.. ಹಾ ಕ ಅ 
ಬಿಲ್ ಆ ಬು ರಂ” ಘಿ ಆ “ಬದಿಆ 
» ತಜ್ನ 'ಕಕಾಜಾ'ಈಕ್ಕೆಕಿಕ್ಟು 'ಏಕ್ಷೆ ತಬಾರಔ: ಕಲ್ಜುಣಿಭಿಲಾ ಭಿ 

ಇಲಿ ಧಿಲ್ರಸಂಡಿ ಲಾರ ಂರುಲಸ ಧನ್ನೀಸಂದಾಲಲಿ ೪೮ ಆರಿ. 

ಜಾ. ಐ ನಿರಿ ಅಶುಡ ರ್ಲಜಜಖ್ುದೆ... ಇರಲ ಜಂಟಿ" ಲಜುಜಿ ಲಿಂಜೆ 
i 4 ಅಖಯದೆದಲ್ಲಕ್ನಾಲ' ಅಖುಟಿ ಜಾರಕಿ 'ಬಾಠಜ್ ' ಅಹಿಖಲಲ್ಲ: ಖ್ನಾಠಿದ್ 

ಅತ "ಅವ್ಲ ಇಲಲ ಅಜತ ಅವಾಕುದುರಲ ಇರಿ. ಇಲುಆರಿಲೂರರು 

ಬ್ ಲ ಜರ ಖಾದಿ ಲಸ. ರಾಶ 219 ೨ 

x 
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ಅಂಬ. ಇ೮ಲುಲಂರಿರು.. ಅಜಖಿಬುಲ್ಲ ಅಲ್ಲುಳಬ್ರ ೮೨ ಅಜಲಿಅ 

ಐಜಿ. ಆಃ ಆ೨ನಿಚಂದಿ: 

ವೆ ಓಟ ಟ್ ಟ್ ಶಾ 

"` ಜರತಗೆದಿಲ್ಲ ಅಬ ಲ೨ಬದಿಜಾ ಆಜಂ ಅವದಿ ಕ್ಕಿಲಂಬೆಜ 

ಬಾರಿ: 

ಖು. 

ಆಣವ! 

"ಅಬೆಲುಡ ಹರಿಕಾ... 

ಅಲೆಲ್ಬಚಬಿಕಾಣಿಂಬೆ ಬರ ಔಂಯೆಬಿ 

ಇಅಬಂ ಜಿವಿ: 

ಐಲ ಜಲದ ಇರಾ! ರಾತಿಕಾಣಾಣೊಬೊಗೆ ಉಯ್ 

ಯರಗಲ: ಅಮಿಂಕುಸದ್ದಿಯು.. ಬನಿ ' ಬಾಚಿಂ ಲ್ರಶುಬಿ ಸ 

ಅಜಕೊುರುಎಸ ದುಖ ಬಹಲ್ಲಿ, ೧ಬ ಲರು 

ಐಂ. ಅತಿ ಬಹೊಜರಾ 6 ಕಾಹಗೊಬೆ. ಯಾಂ ಗೊಜೊಜೆ ದಿಲಾ 

ಯಜು ಬಲ ಇಬಿರೊಬಾದಿಆಸೆ. ನಜ ಅಲಾದ ಧೊತಿದ್ರಯೊಯ | 

ಭ್ರಾಲ. 1 ಎಿತಾಅಬ್ಬಬೆೊ 9 ಜ5ಮಾಂಜ್ ದಂ ಆನೆ ಇಂ. ಜವಿಳಜ' 

ಅಂಜಿ ಭಜ. ಬರ ಯೆಬ್ಬಬವಿಣುಾಖಬೆಐಡಿ. ಜು ಿಬಿಣೊಜೆ 

ಲ್ಲಶುನ್ಲಿ: ಅಯಜ್ಞಬವಿಕಾಜಸಬ ಮಾಜಾ೦ಟಿ' ಜಾರ: ಜರದಿಕಿಲಿಫ್ಟಿಾ 

ಓಡಿ ಔಷ  ಅಮಿಅಬಜಸದಿ ಅರಿಖಗೆರೂರಾಲಐಉ.. ಲಿನ ಎದೀ! 

ಇದ್ದಿಲು ಜತಖೌಭಲ್ಬಲನಿವಿಡಿ ಔಕರಿ ಜಲಾರಿಕಾಶಾಶ್ಟಾಯಿ ಅಿಖಾಬ್ದಧ್ರಿಲನಿ ' 

ಆಳುೂಬುಅ: ಜಲಸ್ ಭ್ರಶ್ರಾಜಿ ಕ ಅಜಾರಔ ಜಾರೈಉುಲರದಿಸಿಲಲ್ಲ 

ಅಾರ್ಮಿಡಿ ಈಯಾ ನಖದು ಕುಬಿ. ಉದಯ: ಅದೆದ್ದಜನಿಳು ಬೆ 

ಯಧಿಶೌಔರಿ ಅಜ್ಜ ಬುದ ಅಲ ಜಾ ದ್ವಿೊಜಲು ಈರೆ ಅಗ ಆದಾಯ 

ಜಕುವಿಎಜು- ಐರಿರ' "9 ಖಾತ ದಿನಿರಿ ಲಘಾಣಗಬೆ' ಶುಖ್ನುಲಿಳಿಉಾ ' 

ಸ್ಸ ಲಾಯ ಲಿಬಸ್ರಾ ನು ಉರಿ 

ಅದೆಬ್ಬಟಬಿಳುಳಿಂಬೆ: ಅಹ 

ವಿಐಿಅ ಇಲ್ಲಿ ಇಲಿದ: ಕುರಿ. ಖಾಜ?" ಬಲಿದಾನಿ ಅಶು? ಜಿಜ್ ' 

ಚಡ ಬಹು: ಈಜ್ರೂಉಣೆ. ನಾಜಿ ಕ್ಯಯಂರಾಂಔಲ್ಳಿ 

ಉರು3 ಆಈ ಾಜ ಅಲ ಕ್ಷಳರಿ ಆಧಿಜ್ರಾ: ಪುರ ಅಡಿ ಲಳ 

ಲಿಂ. ಅಡೆಬ್ಬಜವಿಕುಆೊಬ ಎರಿ ಮುಂಬ ಬಮೆಂಶುಂಇಸ 

ಖು, ಕ್ರಲ' ಚುಲುಂಿದಿ: ಫಲ ವಿಷಿಲಂಬೇದು ಅಿಂೀಬುಂಖಾಿಳ ಅಜುಂರುಅ 

ದ್ವಿಚರಿ. "ಆ ಕುಮ ಇಯೆಬ್ವಲರರಾಆಗೆಂಬ 'ಜಜ್ತುರಿ ಇ 
ತ 

ಆರಾ55 ಡಿ ಬದಿಲಕ್ತಿ ಆಘುಕುಳಂಬೆ' ಆರ: | 

ಜಲಿಶಜವಿ ಇಡಿರಿ ಆಧಿಕುಂರಿ ಖ್ಹುದ್ರಿ ೭ರ ಮಜೆಲಿರರಿಕ್ಲಿ ಐಶು | 
Bp 

ಯರಗ ಅದ್ದೀಲ್ಲಲಲ್ಗು ಎನಿತಕ್ಿ':  ಔಲ್ಸಿಖಿಂ ದಾರ ಈ 2 



ಆಗ್ತ. 

ಮುಜೆ" ಊಂ ಅರೇಲಿಲೆಕ್ಟಿದಿ. 153 

ಇಲುಲ ಜವಿ್ರಬಲ್ದಿ ತಲಿ ಅದಿ ಅಜಿ ಲರಿಕಂದ_ಿ ಅಬಾಲ ಜಲಾಲಿ 

ಖಾಜಿ ಅಲ್ಞಾಅಳಾವಜ್ ಅಕುಲು ನಿಲ ಅಬುಲಿಬಿ! ಲಿಜುಬ್ದಾ 

ಅಶಾಡಿ ಲಸ ಈಜು ಅಜಿ ಉಂ. ಇನಿ ಶದೀರಿಖ್ ಇಯ 

ಬ್ಲಂಖ್ದಲೌಬ ಜುರಔಕ ದಿ ಇರಲಿ ೨ನೆ ರಿಮಿಂಬೆಖತ ಜಮಲಿತಿಆಲಕು 

ಕ ಈಲ್ರಾೂಂ ಎಕೆ ಅ್ರೂಮೆಲ್ಖು ಕಾದೆ ಪಿ ಔರ ಯಹುಂಶುಅ 
ಫ್ 

ಹ ಬಿಲಿೀಖಜಂಡಿ ಒಂದೆ ಅರಿ ಅಲುಬಿ 

ಔರ 
ge 

ವಿಶು ಇಕಿ ಎಲ್ಿ ಅಲಾದ ಇಯು 

- ೦೦% ನ ಬು ಔಳು ಠೀಮಿಕ. ಅಲಿರಿ ಅಔ ದರಿಂಜಲಿ 
el 

ಬಧಳಕುೂರಜ್ ಅಬು೦ಿದಿ!ಿ ಲಿಯು 2 ಅರಿದ ಹಿತ 

ಎಲ್ಫಆ9 ಅನ್ನಿರಿ ಔಲಿಕಾಐ 'ಅಐಕಿ ಭನೆ ಅಗರಿ ಇ) ಸಷ, 
ol 

ಅದ್ದಿ ಜ್ನಾಅಬುಲಿದಿ. ಲಿಯು ಅಬೆಜ್ಬಬಲೀಃ ಖಂಟ 'ಜರಿಶಿಅದಲಿ ಇಂಗ್ ಸ 

ಪಾಠ ಸೊಜೆ ಬಿಜಜ್ರು ಅಜ್ಬರರಿ ಕರ್ಮಸು ಕಾಯಿ (ಈಲಸೊಬಲಿ ಲ್ಲ ಎ5೦ 

. ಲಾಈ ಲಗೊಬೆಜು ರಂ ಆವಾವ ಶುಠೀಣಿಂಉ ರಿಟಿಕ್ರು ವರಾ 

ಕಲ್ಜಲಶ್ಟಾಯ ದಿಲೆಜ್ ಬಠಕುಂರಖ ರಜ್ಲಿಗ್ರಆತೆ ರಶ್ನಾಜಿಲ ಅಂ 

ಛರ್ದದುಶ್ಟಲ: ಅಬರೆಬಬ್ಬಿ ಯಲಾಜುಕ್ಟು ಅಕುಲು ಬಲಿತಿಆಲಕಡಿ 

ಅಬೆ ಲಿಯ ಬಿಖಜಾಲ್ಲಿ ತೆ ಉಡಿದಿಲಿ ಆಜಿ ಶಲ್ಯ 

“ರುಜು. ಒರುತಿಧಾಕಾಣೋಟೋಯೆ ಅಾಢಾಖಜತೆ ಶಿಲಾಲರ್ಬಿ ರಿರಾಯ 

ದಣಿ ಕಲಿಕ ಎಂ ನ ಲುಜಬಿ: ಡಿಲಿ ಆೋನಿಯಡಿ 3ರಾಲಬನ್ಲಿತಾ.ಅ1ಔ 

ಅಜುಮುಖಯು ಬಯ ಅದಿ ಆಲ ಖ್ಕೈಲಿುಶ್ತುಡ- ಎನೆ ್ಯಬಲಿಬಂಸಂಡೆ 

ಅಂರ ಬಿರಿ ರುಕಾ ಗತದ ಬ ೬೮೫೦೦ ಜುಜಬದೆಜಿ ಬ 

ಆನು ಬರಿಯ್ತು ಬುಲಔ ಅರ್ಕೀಲಬೇೊಲ್ಲಜು ಐಂ AA 

ಖಾಜ ಔಯಂಬೆಜು. 

ಬಬ್ಬಲಿ್ಯ ಹದ್ಚಿ ಆಸರು ಲಡಾಜಾ ಹೊಡೆ ಆನಿರುಶಖೌಂದಿಆ3 ಲಬ 

ಯಶಾಜ ಲಔ ಲೌಜಗೊಜೆಲ ಪ್ರಾಯಿಲಿ, `ಆಲ್ರಬಈಜಲಾಲಾರ್ವಿ ಆಕಿದ 

ಲಖಿ ನರ ರಜ ಅಔ ಬದಿಐಜ್ ೮852 | ದರು ಲಖಾಬಣೆ 

ುತಜಂರಿ ಜತಿ ಈತ ಅಕ್ರತಬ  ಹಡಿರಿಜ್ ಜ್ಞುರನಿೀಬೆಬು ಜತರ 

ದಿಲಾಂ! ೮೧೫ರ ಅರ ಜ್ಞಲಿಜಖಿರಿ ಲ್ರಕ್ಲೀಟೆಯ " ಇಯೆಬ್ವೌರಆಗೊದೆ 
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 ಧಿರಾಲಲಲೀಣೆ RS ಲಾಜಾ ಅನೆ ಬಿಎ ಜರಾ 
ಢಿಶ್ನಾರಥಿ ಅಖಾರ ಬಿದ್ದಲಾಭೆಬು ಗಣ, ಲಖೊದೊಟೆ ' 
ಟಬ? ಈದು ಔರಿಯಿಜ್ಜುಬಿ- 

೮೬೨೪.  ಎೆನೀಳುರುಣಿ ದು ಬಧೆಖಲ್ದಿ. ಡಾನಾ ತಾತ ಅನ ಬದರಿ 
ಬಿನು ಲು ಣೊಬೆ ಅನ್ನಿ ಅಕ್ಕ ಸಎರಿ ಜ್ರನಿಚಂಧಿ ಎಲ್ಟ್ತೆ ' 
ಆಯ ಲ್ರಾಜರಿಪ್ರಾಂ ಲುರೆಸಾಹಾದ್ಬಿಆತೆ ಉಶ್ಚಾರ ಬುರೆಗೆದಿ ಜ೦*ಸೊಂಶಾ 
ಈ 2೨೨೩ ಅಠಿಬನ್ನಿಟಾರರಿದಿತ ರಖಾ ಜಟ ಉಬನಾಲ್ಲ 

ಉಲ. ಅಬಸಲುಲಈ, ಮ ಬಾ ಹು ವಔದಔಕಾುಲಾಬಿಟ್ ಅಅಶಾಯಿಆಿ 3 

ay ಠಿ ಬುಲಿಸಜ್ಲಾರಿಜ್ ಇಸ್ಟ ಘು ಅರು ದಯಯಿ ಆಜಾಬನಡಿಬಿ - 

4 ಯಸ ಸುುಖತ ಮಿಎಶಾಡಂದಿಂಡಿ ಬಜಾನ ಎಂದಿದ್ದ ಲಾಜಾ ' 

7 €ಲುಲರಿದ 5 ಈದು ಎದುರ ಶತಿ ಉರುಧಿಜ್ ಬರ ಶಾಡಿಒದೆ ಅಲ್ರಿ ತ 

ಊಂ 'ಐಸಿತತಿ ತಿ. ಇಂದ್ರಾ ಬಜ. ಮಿಯ ಅಲಚಲ್ರಲ್ಲು 

ಅಖದ್ಧ ಲೇ ಲಕಾ ೊಜೆ ಅರಗನ ಎಬಾವದ ಎಬಲ್ಲಿಳು ಠಜಿ: 

ಜ್ ಕ್ಸು ಬಜತೊಬೊಖೆ ಇಂಪು ಅಲಿ ಬಿಲಥೋೊಟ್ಟಿಅ ಹ ' 

eal ಫಿರಿ ಎವಿ: ಎಬುಾಾರಔ ಉಂ ಲಿಮಿಕ್ಞುಖ. ಏರಿದ ಬುದ : 

೮3 ೨:ಣೊಡೆ ಜ್ರಾನ543 ಬೌ ಎಪಿ | | 
ಡೆ. ಚಾಂಖಯಿ್ಲ ಜಾರಿ ದಿಯ ಯಿಜಾಆಾಯ್ಬು ಲ೭ಔರರ ಬ್ದ 

ಈ. ಆನೆ ಲಿಖತಿ 22 ಎರಿ ೭ನ್ಸಿಮಿಯ್ತುಎ. ಅರಿ ಡಔಿಕುಸೌಶಕಅ ಔ& ' 
ಇಸು ಉದಿತ ತಾಣ ಅರಿ ಅನಮಿಕುಣೊಬೆ ಈಡಿ ಲನಿಜಡ | 

ಡೂ. ಲದ ಶ್ರಿಜಅಿ೨ು ರಂಡಿ ನಾಯೆಎಡಿ (ಜು ಉೊಬೆಂ ಔಯ ಇಯೆಬ್ಬ ಜರಿ. 

'ಕಾಣೊೊಬೆ ಶುರು ಎದ ೨3 ಪ್ಪ ಸಂ ರಿನಿರಘೂಬೆಜ್ ಅನ್ನಿ ಒಲಿಎರಕು ' | 
ದವಾ. ಖಾಖೊಬಾರದಿ ಈಡಿಕೆಡ್ಡಿ ಊರಿ ಓರಿಲಿ. ಜೇನೂ ಬಡಿ, ' 

ಐ.೫3ರಾಆ೦92 ಚಿ೨ಳಿ ಎಳಿ ಎವಾರಿಜ್ ಎ9 ಆರಿರುಎರಿ ಇನ್ನಿಕೆ ಜ್ಯಾ 
ಅಂದ ಲ್ರಾೂವಿನಿಡಿ. ಖು ಜವಿಬಿಎ ಔಈ ಬಹ ತಲುಲಿ ಕಾ 
ಮಿಯಾ ಬುಶ್ ರಿ ಸಅಾಕುದಿ ೫೦೫6 ಎಬಾರಿ 9 ಅರಿವೆ ' 

ಔಣ ಈಶಾ ಅಳಿವೆ ಡಲ್ಲು ಲೆಜು ಈಜುಲಿ ಔಸಲರಾಳಾಜತ ಎ. ರರ 
_ ಅರಾಭವ ಅ ಚಿಖಳಿ ಇರುವ ಮುಸ್ಯಾಾಬುವಿ ಖರೆ ಉಠಿ ಇರರಿ್ಸತೆ 

ಉಸಳಿ ಲೆ ಲ 6ಕ್ನೆ ಆನು ಹಾಲೇ ಅಿಶಿ೨ ಎಶಾಅ೨ ಬಸ 
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:: ಇಲುಔ ಮಸ್ಕಾ ಅರಳಿ ಔರಿಖಖಾದ ಬಿಔಬಿಬ್ಬತಿಲುತಿರಔಿ ಇಲಾಲಾಯೆ 
ರಿಶಿ ಬಿಪಜೆ ಕು ಬವಿಸಿದ ಲಬಜಾ ಅಶಾಲ ಯಲು 
ಬ ಅಶಾಲಂಚಿ ಬಿರ ರಿತ ಎಲುಲರಿ ಕಿೂಬಿಖಾ ಡಿದ ಹಳು 

. ಇದಲ. - ಫಡಿಸ ಅಳುವ ಅಶ ಂಖುನ್ಲಿಿ ಬವಿಹಂಂಔ ಬಲ 
ಅರು ದಔಯಶಾಅಲಿಕುೂಸಿಂಬ ಅರುಲತಡೆ ವಿರ ವಿಡನ ಳಿಳ ಅಜಾರಿ 

ಖಾಬೆಬಾಡಿ ಲಿಜಲಾಚಿದ: 

ಸತಿ ದಿಬುಬಧ ಬ್ರಿ (6 ತಾಜಾಾತೊದೆ ಈರರಬಅರಿ ಉಲಿ 

ಫ್ರಜ್ಞಾಬಲು ಲಘು ಅಚ ಎಂನಿಿಜನ್ನ ಸಂ: ಜಿ ಹಾಲಿ 

ಬಾನ ಫುಮಿಖಬಿರಾಬೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಸ್ ರ್ಯ (ರುಗೆ 

. ಅಬೆ ಏವಿರುಲ ಕದ್ದ, ಖಲಿರೆ ಜರು ಎ ತವಿಲ್ ದೇಲ್ಸು ೪೫ರ 

ಈಬೆಜ್ಲ್ಕ ಇತರರ ಜ್ತ ಖ5೨ಗ೨ 9 ಬಿಖ್ರತಿ €ಎ£ಆ ಜಂ 

. ಹಲಿತರ ಜ್ ದಿಎಜಾಜರಜಿ ದಿ ' ಆಜಾ: ಇನಿ ರ್ವುವ- ಅದೆಬ್ಬಿ 

ಜವಿಕುಖಂಬೆ ಆಶನುಶಂಜಿಿಜೆ ಅಫಲ್ವ ಆಸಾ ಇ೦ಿ:ಲಾರಾಲನೆ 

ಅಮಿರ ತಲಿ ಜಾರ ಎಲಿ ಓಲ ತ ಜರಿರೆ ಬೆಖ್ರಜಜಿಅ ಅಬು 

. ರ 4| ಇಬಾರತೆಡಿ ಇರುಆರಿ ಬಯ _ಆಯಿಕಾಣೊವೆ ಜಬಿಅಂಕುಖಾಣಿ 

ಜಲಿಯರಾಬಲೂ ಇಜಾಜ್ su ಹಗ ಭೀ ಅಂ ಈ 

ಆರಿದ ಇವಿಎಂ ಬಿಜ್ವಲಳಿಬೆಬು- 'ಅನಂ ಅದ್ದಿ ಉತ. ಜಶುಂರಔ 

ಅಾರ್ರಶಾಯ ಇ ಹೇಶ ನು RY ಬಿಜಾ ಪೃ ಜರು 

. ಡೆ ಅಶ್ರಾ ಇಲ್ಮರಾ ಇ ಅಸಚರಾಳ್ಳಜಡಿ ಬೆಯೆಕಾಬೆಟು. ಇರಿ 

`` ಅ್ರಶ್ತಾಅಸಯ ಅಸೆ: ಇಲಖ ಪ್ರೊಸಾಡಿ ಅಉಲ್ಶಾಯಿಂ ಕುಬಲಿಳಿಕು ಅಖ್ಲೌ 

ಬುದ್ಧಿ ಅಯಿಜುಅಗೆ ಬೆಯಾಜರು ಬಸಿ ಜ್ಯಾಲಖುದಿಯಜ್ರಾಲ ಇಲಾೂಲಾಲುದಿ 

. ಔಬಾರತ್ 9 ಔಶುಳಾಜಾರಾದ ಜಮ, ಡೆಬ್ರಿಚಬಿಕು ಜಂಬೆ ಲಖಿ 

ಅವಾ ಅಲ್ಮಳಿ೨ಸ ಇತಾನಿಶಾಳಿ ಉಡಿ ಕರಿಸ್ತಾಯಿ ಅಐ೦ ಅಯೆಬ್ಬಜಲಿಕುಆಿ 

ಅಬೆ ೮೮೮ರ ಭ್ ಅಠಅಜ್ಮ ಜಿತ ರಖಂಜಔಿಜ ಅಜರ್ ಅಬು 

'ಅರಠಿಡಿ ಮಯಿ ಅಖಾಬಿಎತಿಡ ಹಬ್ಬ ಸಲ ಐಜಜೆಲ- ಕ್ 

ಆನೇಲಿಚೆ. ಇರಿ ಎವಜುಣಿಬೆ ಆಆಲಲಿತಆೆ ಎರಿ 

ಬರಿಜೊಳುಖಾ ಸ ಐನ ಜಟ ಲಿಜ್ ಶುರ ಬ್ವತೊಬಜ್ ಇಕ್ಕಿ 
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ಖಾಲ ಅಲುಲ್ಬಲಿ ಉಲಿ ಅನಿಲಾ ಜಲಾಲ ಇಕ್ಕೆ ದಿರಲರಲಿಜರಿ: 

ಈ: ಈಯೆಂ. "ಅಅನಿಬದಿರಿ ಲೌ ಬದದ ಅಕಾಜು ಠ8ವಿಂಜದದಿ 

ಆವಿ ಅಿಜಬಿಜ್ ಅಲುಬಿಕಸೆ ಇಂಗೆ ಆನಾ ವಿರ ತುಲ ಅರಿಜುರಿ 

ಈ ಅಅಅಕುಲರ(ಬಿಬ್ಗ ಉರಿ. ಔಲ್ದಿಲಾ ಅಲ್ವ ಕಲು ಅರು ಜಂತ ' 
೯. ಉಯ್. ಉ್ರಾಲರಿಲಾಜಗೆ ರಾಲಿ ಕಳ್ ಇಅಾಶುಚರರಿದ್ದು 

ದ್ರಿಕ್ ಇರಿ ಎರಿಯ ತಿಲ್ ಈ ರು೦ಿ ಉರ ತಬು ಇಬ ಅಡೆ ಬರು 

ಈ. ಖೌಶಲ್ ಇಲುರಿ ಅಲ್ತು ಯ್ದ ಲ ಜಲ್ದಿ ಇರಾಂರುಈ ಲ್ರಿಜಾಜಾಶ್ಚಾ 

ಉಲಿದ ಅಲ್ಪ ಅ ಬ್ಯಾನ್ ಲಿ ನ್ಯ ಜೌ ಅಸುಂಕು WES 

ಲ. ಬಅಕುರಬರಲಿ ರ್ಯಾಲಿಯ ಬಳಜುಂರೆ ಅರಕು: ಆ ಅಲ್ಪ | 

ಅಜೆ ಪ್ರಿಖನ್ನಿ ಠಿ ಲ್ರಜ್ರಾಲಬ್ ಬಜಿ ಈಖ ಬ್ವಜ್ರುಯಕುಲಿ' ಇರಲಿ 
IE ಖಯ ಎಲಿರ ಈಜ್ರುರ್ಲ ಅಲಿ ಅ6ಶಿಜುಲಿ” ಖಲಿಜಿ. 

ಅಲುಲಿಕ್ದು ಲಿಜಾರು ಇರು ಬಾ ಎಜಯಿರೆದಡಿ ರಾರಶಿ ಆಈಿಜ್ಞು 

ಅರಈಠಈಕು ಅರಎ ಆರಂ ಜ೮ರಿ ಸಾಯ ಈದ್ರಿಂಲು್ರಿಆ3 ಏಹಿ 

ಲ. ಅಬುಧಿ, ಈಜು ಇದಲ ಅರು ಅನಿನೀಅರೀಿ ರಿಕಾ "ರಮ: 

ಐ. ಅೂಬೆಜದ್ದಿ ಅಕಿರಾಲನಿ ಬಲಿತು ಪ್ಲಾಜಾ Wr ರಾ 

ಅಲುಅ ಜ್ರಿಖೆ ಇರುಖಲಆಗೆ ಅಬಿ) ಈರಿ. ಕ್ಯಜಾಜಯಆಗಿ ಎಲ್ದಂಲಾಶಸೆಐಿ. 

“೮ ಅಲೆ  ಅರುಬಾಲಜಖಿಅಸೆ ಔಪ ಅಕೋಾಪಶಿಲೂಬಾರಿ ಗ. 

ಅಯ ೮೮ ಇಬುಇಲುಈ ಅ್ರಬಾಖು ೫೮ ್ರೂಂಯೆಐ. ಜೆ ಬರುತಿಳಾರುೂಜಾಣಿ ' 

ಪ್ರೌಯಿಲಿಂ ಟು ಜಲದಿ ಜಟೆ | 569 ಜುಬೆನಿಯೇಖದಔ :ಔದೆಾ? 

19. ಖರೆ ಇರಲಿ ಅಲಾಬಿಂಲ್ಲಿಒಡ ಜ್ ಅಲಿರಿ ಆನೆ 

| ಅಬೆ ೨9 ಆಆಳುರಿ ಶಳಿಖಂ 5ರ.ಓರಿ ಪಾಬೆಬಾಔ ಜಲಾ ಆಳು * 

೪೮ ಆಗಲಿ ಇಬದ್ದಿರು ಲೀರುಶ್ ಆರಲ್ಅಯಿಧಿ ಉಂರಿ ೧೦ರಆಸೆ 
ಅಬ ರರ ಬೆ, 2೭1೯ 

ಅಂ ಲ೮ಂಕುಆಗೊಬೊಯೆ ವಿವಿ ತಬಲ (ಈ ಬಜೆ ಥಬ್ರಲುರರುಅಾಜಾ 
-ದಿಶೌಖ ಬಿಧಿ ಉರು ಇರೂರುರೊಯೆ ಮ ಬರಾ 

ಅಣ್ಣು. ಇರಜ್, ಲ೮ನಿಕುಣೊಬೆ ಇಬಿರುಲಿ ದ್ದರು. ಔಲ್ಲಿಲ್ಲಾ ಅಜುಬ ಕು 
ನ ುಕಜಬ ಪನಲಿಕಾಣೊಬೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಲಲುಬ ಇಲಿ ಬಿಓಲಿಚೆ 
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ಕಾದಿ ಲಂ ಅಉುರಿಜಾ ಐವಿ ಜಡಿ ಲಚ್ಚಾಈು ಜಲು ಐಲ 

ಬಿಕುಣೊಬ ಅಲ್ವ ಆಯೆ ಧ್ವಜ ಚು ಇಲಾಜು ೨ಲ್ಬಲಿಯ ಜು ಜಂಬ 

6” ಅಯಾಯ ಜನಾ ಎಖವುಲಾಂಬೆಲಾ ಯಡಿಬಲಿಕುಲಿ ಬ್ಬ 

ಅಜಸೆ ದ್ವಯಲ್ದಶ್ಲಾ್ದಿ ಇಚುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿಲ್ಪುದ್ದಿ ಅಲ್ದಿೀಪಜ್ಟ ಅಶಾಲ್ಲಇಔಸಜ್ಕದ ಆಪು | 

೮೦. ಜಾ ಳಾ ರಿಮೀಿಲಲ್ಲಲ- ಲಾಕ ಆುಕುಣಬೆ ಅಲ್ರಿ 

ಅದೆ ಖಲ೦ಕುಅ ಜಜಾ ಅಜ ಬೌ ದಿಶೌಬ ಅ ಆರಿಜಈು ಖರೆ ವ; 

ಆಅ ದಿಲೌಬ ಅಯ್ ಅಲ. ಎಸ ಧು ಅದ್ದಿ ಕ್ವಿಲಾಬೆಪು 

ಲಿ. ರ್ವ ಲ್ಯ ಅಂಜಂರಿರ್ರಾಯ.. ಅ೮೦. ೮೮ ಮುಜುಖಬೆ 6% ರಿದ್ಧಿ 

ಅಜಜ ಮಲಲ ಅಧ ಜಬಿರಬ'ಜ್ಞೂಜಒಟಔಿ ಅಲಲನ 

ರಿಲಿಾಬೆಬು 6ರ್ವಿಅಲ್ದ ಮುಖಿ ಯಯ ಎಕುಖಣಟರಿ ಅ ಈರಿಕ್ಚಾಖ- 

ಉಂ. ಲಿಲಿರಿ ಎದೆಬ್ಬಜನಿಕುಖಂಬೆ ಅ್ರಶುಲಿಶಿಅಾ ಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಜೆ ಮಡಬಕೊಡೆ ಇಲ್ದೆ 

ಖುದಬರೆ'ರಿಲ್ಲ ಅಲ್ಫದಿಐ ರಾಜು ಆಗಂಬೊಜೆ ಇಲ್ಲೆ ಎ೦ ಈರಾ ಬೆದಿದ್ದಿ 

. ಇಲ್ಬದಿಂಡಿ ಅಲ್ಲಿ-79 ಲಿಜಿಲೀಬಬ ಹಿಲ್ಬ ಆಲ್ವ ಓರಾ ಸೊದೆ' 6ರ. 

ಅಲ್ಲ. ಲಿಬಅಲರ್ ಬಿಮಿಕ್ಷಾಯ- ಬದರಾ ಅಕ್ಷಿ ೫೬6ರ 

Ee ಬಮಾಖಾಲ್ದಿ ರ ಬಲ್ಲವ ರಿರ೬ ಆಪಾರೀಗೆಂಬೆ €ಲಿಶರಿ 

ಈ. ನ್ವ ಲ ಈ*ಗೊಬೇಂಂಸೆ ಬಿಮಿರ ಉಳಾಶ್ಚಾ: ಉರು ಲು ಆಜಿ 

ಅತಬ್ಭಾಖ ಬಾರುದ್ಧಿರೂಖಿಜಾ್ ತು ಅಂ ಕು ಯಯ ಬರಿಯ: ತ 

ಇಲಲದ ಇಈಾಗ್ರಜಾಢಿ ಈಜ್ತೂನಖ ಬಾರುಕೆದ್ದಿರೂರುಡಿ ಲೆ-ಉಂ%ರಿ 

ಬರಾ ಲುಲೂರುಲಾ ಕಳಸ 'ಬಿತಳುಲ್ದಿಲೆಯಿ ಜಾ ಬ್ರಾಪುಲ್ಲರರ್ 

ಔ. ಬುಶರ೦ ಬ್ರರಿಬ್ಬಲದಿ 2೮ಗೊಬಲ' ಗ ಕಲರಿ ಲಲ ಆಪ. ಬರು 

ಲರ ಯೆ ಬಿಲೊ್ಲೂಶುಖ್ಲ್ಲಿರು ಬನಿಠೀಲಅಅ ಉಸಿರಲಿ" ಬರತ ಅಲಿ 

ಓಂ. ಇಂಶಾ ಲರ ಅಶು. ಇತಾಲೆಯ. ಅಲ್ಲೀಿಖೌ ಜಂಜಕುದ್ದಿರಂರುಅ 

ಜ ಬರಾ ಬಲಿಂ ್ಲಿರಲಲಿಕ್ ಅಲ 49ೂಲೆಐಿ ಜಾಲಿ 

ಔಎ. ಬಯುಕ್ಕರದ್ದಿ ಅೀಲಅಐ.  ಬೊಕ್ಲಿಳು ೮ ಬರ ಈರೆಲಿೀಲಳ 

ವರಬಿಜೆ ಅಳುಲ ಅಕುವ ಓಂ ಅ ಲನ ಜೆ ಬಜ್ರೀಯ 

ದಂ. ಅಲಲ ಲಾಲುಡಿಇಇೆ ಎರಕ ಸೊಂಾಂಗೆ ಉಡರಾಷಿಕ್ಕಿ ಠಲ್ಬಾತ 

ಅ್ರಾಡಿರಿಜಾ ಅಗರು ಫಲು ಪಲ್ಪಿಜಂರೆ ಆಲಿರಖಸಲಾಜೆ ರು 

ಯೆರಿಳಜ್ಲಿ ಅಜ್ಶೌಬುರೈಿ ಬಲದ ಜಾ ಬರಲಾ ಆಲಂ 
5೨೩ 
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ಅದಬೆ' ಅಂ ಬರೌಂಲಿಟೆಲಿ. 
ಜಲವು : ಜ್ಹಐಿಬ ಬಿಲಿಜ್ಜಾ. ಅದೆಬ್ಬಜನಬೂಬೆ ಅ್ರಔಲಿನಿಅು 6೭ ಇದ್ರಿ 

ಬಿಎಿರಹಂಬೆವ Es ಜತಿ ಅಲಬಿಬವುಳುಗಂಬೊಚ ಶು 
ಲುಲಿಐಿದ್ದಿ ಅಜಾಲ್ಲಿಕುಳಾಧ ಬಿಜ ಆರಡಿ ಅಲುಲಿಾಜಾಜ್ಞು ಇಲುಂರಿಲ್ಲು. 
ಅಜ್ಶ್ಖಯುದ್ಧಿ ಅ ಆನೂಂಆಸೆ ಹಾಚಾ ಬರಲಾ ಆಲುಉಖಾಜಾ. 
ಜ್ರಾಲ್ಮಿ ಅಉುೂಲಿಜಿ ಬರನ ಬಿ. ಲಿತಲ್ಪಿಕಾಜಾಶ್ಞುಲ್ಲಿ ಇಲೂರಿಈ ಲೀ 
ಜಶಿಶಿಂಲಿ ಅರಿತ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿಕಾಜಿ್ೆ ಅ ಔಾಲಾಶ್ರಾಯಿ- ' ಯೆ 
ಅಲವಿ ಅಉುಔರಿಕಾ ಬುರ "ದೌ 69 ಉದ್ರರಾಠಿಯೆ ಇಲ್ಲಲಿಎ 
ಅಬೆ ರುದ್ ಉರ ಯಿಇಬಾಶಾತ್ ಎಲ್ಲಿ 
ಉಳಾರಾಜೊಬೆಂಡಿ ಎಂಗಿಂಈಾಆಗೊಬೆ ಅಔಗೊಬಬೆಕು ಬಂ ಆದ್ರಿ 
ರಹುತ್ಕೆ ಜುಮಿಬ ಇಲಿ ಇಳೂಲಬೊಯೆ ಇಲೂಲಶೆ ಇಲುಡಿ ಇಲಾಹಿ 

ಲಲ ಅಅನಿಕುಸೊಬೆ ಇಲ್ಲಿ ೪೭ಲಿಯವುಳುಣೊಬೆ ಅ 

ಇ ಅರಾ ಆರರ ಕಾಜಾಬ್ರ ಗಡ ಅಲ್ಲ ರಿಎಾಶುಅಬೆಯ ಲಿ 
Re 

ಹಿದಿ ಜಟ ಜಜೆ:ಬದಿಜಗಿ $C ಲಿಜಾಜಾ: ಜಬ ವಿಜಲೀಬೆಬು 

ಅಲಿಲಿ 0! ಮಿಖಬಬು ೦೦೮ ಅವ ಬೀಯ € ಲ್ಯ ೫ ಐಲ್ರಿಶದೆ ಬುಜ 

ಚುಲಿ ಜಲು (ಕಾರು ಉಬೆ ಅಲ್ಬಿಆಸರಿ ಅಬು ಲರಸಾರಗ್ರೀತೆ ಇರ 

idk naa 

ಕ್ಮಿಖ ಔಯಭ ಉುಬ್ಬಾಲಿಕು ಭಾವದ ಅಮಿ ಅಉಲ್ಕನಿ ಜಔರಶ್ಡಿಡಿ ' 
: ಲುರಣಬೊಎಣ ಔಧೂಲೆಖ. ಅಡದೆಬ್ಬಟವಿರು ಸಬೆ ಔಶುವಿ ಜಿ 

ಖುರ ಲಿ 3 ಬಿದ್ದಿರ ಈಬೆಜ್ ಔಟ ಜ್ಞುಖ್ಯಾಲಿಖೊಖೂರ ೫? ಜ್ರಮಿಖಾ 
ಕಣ್ಯಾಲಿಖುಧ ಅಂಜ ಟೆ ಬಲಿ ಜಲಯ ಬಮಿಫಿಕ್ಷ ಎಲಲಿಎಆರಿರುೊಬೆ 
ಲಿಜಅ ಜರಿಥಿಬಾಲಾಜ ಜುಜೆ ವಲಂ ಯಲ ಶಯ € ಅಲೀ 

ಅಜಾಯಿಜ್ಯಾ ರಯ ನ್ರರಿಾಜಾಶೊಬಿಆಲ್ಟ ರೂಂ ಬವಿಲಿಲ್ವ ಅಲರೆಬಘು 2 

ಕುಣೊಬೆಲಿ ಅಲ ಬರಲಿ ಠ ಅ್ರಲಿಅದ್ಲಿ ಉಜ್ಕಾರಿಎ ಎಲಲಿ ಜಲು 

ಲೊಬೆಳಂ. ಎಲಾಲೆದ್ದಿಯಆ ೮0 ) ಅಜೆ ಮುಂದ ಜಜಲೆಮಿಔಯಕು 

ಬಿಜೆ ಅಲ್ರಳಿಜುರಲಿ 2೪9 ಜುಖ್ಯೂರಿಜದಿ ಲಿಮಿ ಅಳುಲಲ್ಲಿ ರಜಕ ರಿಲಾಜ್ ' 

ಅರುಲಿ ವಿಕಿಲಾಬೆಬು. ಅಲಿಂ ಭದಿಖಯಜಾರಾಧಿ ಕುಲಿ ರರು 

8ವುಜುಜಿಬ ಈನಮಿಖಜಟೆ ಬಿಚಿ ಪೊಬೆಕು ಅಜ್ಜೌಬುದ್ಧಿ 

ವಜ ಈನೆ ಜ್ ಜಗಾದ ಸ (ಭಳ ಬೆ ಕಾರೆ 
y ge ಈ p= Nd 

B Ae ಪೌ ಗ್ ಗಲ ( ಹತ್ರೆ 25% ಭಕ ಡಿ. ಕ್ರ PG ಅತ್ರಿ ಈ ಕ್ಷ ಇ ಸದ್ಯ ತಿ ಮೂ 
ಮ pe ಈ 

ಟಿಬಿ: ಅನ ರಯ ) 
ಸ 



om; 

ಈ). 

ಈ. 

"ಲಾ. 

ಬುದ. 

pred Je UE Ec FE Wx ನವ 5.) ಯ್ಯ 
(CEN CHEST SE YTS ಓಿಜಸತಂ AE ನೌಫಲ್ $1 
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ಬಿಲ್ಲಾ ಫೌಬಿಬಿಕುಕಾಯನ ಇ ಇ ಇಂ ಎಳನಕುಣೊಬೆಲಿ 
ಇಬ್ರ ಔತ ಸರಿ ಅ ಬೂದಿ ಇಬಲಲಿಔಜಕುಲಿ ಇಲ್ರಂಡಿ 
ಕಫ ಔಯ ಕಳಯ ಔಬಿಲಿಟ ಯಲಯಜಲೀ ಐಮಿ ಆಡಿ 
ಖೆೋಯೆಯಿ: ಅಲ್ಬನಿಔ ಲಾಲಿ ಬ್ರಜಾರಾಲಿ ಲ್ರಶೆ ರಖಾ ಎಲಿಜಾ 
ರಡ ಅಯಜ್ಜಜನಿಕುಳಬೆ ಓಲ ಇಲ್ಲಲಿಖಆಲಿರೂಲೇಜೆ ಲುಲಸಯರಿ 
ಪ್ಲುದ್ರಿರ್ ಔದಿಆಾರಾಯಿಐವಿ ಔಜುಲಿ ಲಿಜಿಲೂಬ'ಖು ಬನಿ ೮೪೮೪ 

ಎಗೊಬೊಅ* ಅಜ್ ಲಿಮಿರಜ೦ಿ ವಿದೌಬನಿಚ ಬಹಿ ್ರ್ಷಿೀಟೆಯಿ. 
ಇಜ್ಔಕು ಇನ್ಮಿಲಿತಿಆನ್ನೆರಂಆಕಔ ಆಲಘಲಿಜಾಲಾಲ್ಲಿ ಅಡೆಜಜನಿಳಕಸಂಬೆ 

ಲ್ರಹೆರಿರಿಜು ಎ೦3 ಣಿ ರಿಕಿರತೂಬೆಜ್ೆ ಪ್ರೀಿಲ್ಧಭ ಲನ ಬ್ರಶ್ರಯಿ 

ಉವಿಖಜಬಾಯ ಇಬೂಬೆ ಔಯ.  ಅಜಿಖೌಬುದ್ಧ ಜೈರಿಜಖಶುಳ 
9ರಾಂ59 ಅ9 ಖಂ ಬಶ್ನಾಲೆಜೆ ಹೂ ಭುಕ್ದಿಔದಿಯ ಬುರೆಘೌ ಜರ 

ಈಡಿ ದ್ಲಿಬ್ಬಾಚ್ಚು ಲುಡಿಛೂಂಕ್ ಈಡ ಜಮಿಳಿವಾಳುಖೇಬೆ' ಉಂ 

ಯಾಜ ಉಜಂ ಲಿ್ಕಲಬೆಬ್ಮುಡಿ ಬ್ಲಮಿಜೂಲಆ ಔಯ. 
. ಲಿಬರಲ್ ಮ ಅಶುಂಠಅ ಲಘುಜಾಜೊದೇ ಉರಿ ಢಿ ಉನ 

5) ಬೆಂದಿ ಔಯ ಅಿೀಬೆಬದಔ ಜಂಬೆ ಈಲ್ಟೂಯ ಲರ! 
ಒಡಿ ರಮಿಲಾಬೆಳು ಅಕುಲಅಾಂಯಿ ಆಘಜುಲಸಂಬೇಲೆ ಇಟ ಬಹು 
ಬಿಜೆ ಆಂ ಜಯುಶ್ಷಾಯಿ- 

ಜ್ ಲಈಜಾಾಜ ಅಳ ವಜಕುಣೊಬೊದೆ ಇಂಥಾ 
ಫ್ರಿ ಲಿಕ್ಠಿರ ಅಬೆಜ್ ಪಿಸಿ ವಿಟಶ್ರಕುದ್ಯ ಜದಿಕಲ೦ಿಲ್ಯ ಕುಚ 

ಐ ಅಾಠಜಯಾುರ ಹಾಡಲ್ಲ, Gua ಅ್ರಮಿ ಜುಬ 
ಖರಿಆರಿ್ದಿಳಳಆಲಿಕ್ಲಿ ಲಿಆರಢಿಬಲಿಜಾ ೦ಎ ಬ್ಧ ರೆ ಲಿಲಾಅಾಲ್ಲಿ 

್ಲಿಲ್ಲಾತ್ರಿಲೀಸಂದೆ ಇಂದೆ ಉಜಶಿಲಾಯ ಬುರಅಖಾಲ್ಲಿ ಅಮಿ ಔಖೌಟ 
ಕ್ಲೀಡಿ ಯಯ್ಯಾಲಿಡೆ ಅರಾ ಉಮಿಂಯಿಜುಬಿಎಸ ಆಸ ಬ್ರೂರಿಬಅ 

ಇಲಿಎಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಇತನಾ ಲ್ಲಲಿಲ೦ ಆಟತೊಅಾಳಜಾಲ್ದಂಡಿ 
ಲು ನ೮ಬೆಜ 

ಎಲ್ಕೊತಸ ಗೆ ಅಯೆಬ್ಬಬವಿಕುಣೊಚಬೆ' ಅಉುಮಿರಐ ಜ್ರ ಛಾಂ ಜಿ 
ಬಿಜಾ ಆಜಾದರ ಮ ಯಿರಜರಿ-ಈಅ ಒಡಿಜು ಇಲಿ ವನಜ 6೯) 



ಲು 

ಈದಿ. ಅಂ ಆರರಿತಲಿಬಿ. 

ಅಜಾರು ಲಿಲ್ಲಾ್ಲ' ಸರೆ ಜರಿ ಠಾಜಬಿ೫3 ಬರಾರೆ ಬಾದಿ 

. ರಿಜ್ ರಿಜಾ ಬಾಯಿ ೨೮ ಇಲ್ಕಿದುಜ್ ಲಿಿುಎ. ಅನಿಲ ೮ಈಜಉ ಜೆ 

ಲಂಕಾ ಕೊಟೊಜೆ ಬೆಬಿಾಯಿಜಿ ಜಾಬಾಲ ನ *30೮ರರ ಈ ಜಣ್ ' 

ಬ್ಬಣರಿಜ್ ಇರುಆರಿ 99 ಚಿಂ9 ಅ? ೩8 ನೀಲಿ ಬಜ್ರೊಶುಂತ ' 

. ಕುಮುರೊಯಜಕು ಅಲ್ವ ಔಂಗಾ೬ಗರಿ ೧೪9೮ ಲಿಯುಎ.  ಅಜಸಲೆಸಲತ್ದಿ 

ಜೆ'ದಿಬಾಂಡ ಶುಂಟಿ ಬಜಣಕ್ಸು5ಲೀಯಗೆ ಬಿಃಬಿಜ್ಜುಜಿ ಶಾಲು 4 

6೨3 ಲಿಖಾುಜ ಕಿಸೆ ವಿಫಲ ಜುಈಸಿ ಅಜಾರುದು ಐಬಿ 

ಜ್ಞ ರಾಢೂಜೆ ಆ ಹಿಂಜಿ: ರಜಾ. ಆಮಿಂ ಲಿ್ಮಲೀಬಿಬು- 

ಆತೆ. ಇಳ ಸಂಸರ (ಡಾಜು ಗೊಬೆ ಎಲ್ಬಲಿ ತ ಜನ್ಗಿರೊಂಬತೆ 

ಖೌಜ್ಂ ಎಜುಲುದಔ ಆವುಕುಣಎಬೆೋಖ ಜಯ ಗೊರ್ ಅೀಬಜ್ 

| ಉರು5 ಈಜಸೆಬ ಎಜಿಬಿ ಇಜುನಂದ್ರಿ ಅಶುಗೆ ಬುಬುಅಬಿಲ ' 

ಅಬನಿಂಲ್ಲಿ ಅಜುಣು ಅ್ರಜುಲಲಜಂಿ (ಡಿಲಮೆಖಯಾಟಂಿಪೆ ಔಂಐ. ಅದೆಬ್ಬಬಲಿ ' 

- ರಾಜದ 'ಬ್ರರುದಿನಿಜು ಇಲ್ಲಿಗ ಇ ಅರುಜ್ ಲ್ರುಖುದ್ನಿಯಿಆಗೆ ಜಲದಿ 

ಖುಬಿಶ್ಚು ಅಘುದ್ರನಿಅಾಜಾಲ್ಲಿ ಉಣಂಜ್೦ಿ9 ಉಲ೫್ ಇಲಾಶೊಬಾಶಾಹಾಐಡಿ | 

. ಈಜುಲ ) ಲಿಸಲಂಬೆಬ. ಫಜ್ನೊರಲುಜೆ ೮ ಾಹಗೊಬೆ ಎಲ್ಲರಿಅಆದ್ದರವಿ 

ಜಔಿವಾದಬಿನ್ಲಿ ಇನಿ ಬದಿಶೂಂಜಔ ನಿ ಐಿ೨ಲದಔ ಡಿಶು5್ಷಿಯಂಬಾ 

. ಔಿನಿ ಇಯಿರುಆಲ್ಬ ಕ್ಯಆ್ರೀಲ್ದಿ.  ಅಅಬರತ್ಪಾ ಬರಿರಬೂರಜ್ಔ ರಿಕಾ ' 

ಜ್ಲಾಲ್ಮಿ 99 ದಿಲಾ ಬಠಿಲ್ಪ ಆತ್ ₹9೦ ಆಜು ಈ ಜಾರಿ ೪೮೦ 

ಲೂ ಅರ್ಮಿಟಿ ಆಳು ಖಂ ರಕುಔಿ ಅಲಿಮಿಲಜ್ವುಬಿ 

ಅಯೆಬ್ಬಿಬವಿಳುಜಬೆ್ನ ಎಂ ಲ್ರಶ್55ಖಾ೦9 ಆಗ ಬಿದಿರ ಸರಿ ಬರಿ 

ಇಂಾ ಚಿನಾರಿಜ್ ಸ ಅಲ ಅಶಾಬುರ ಈ ಈ 6 ಐಪಿ. 

ಅಸ ಯದ್ಧಿ ಖಿ ಅಂಬಿನ ಅನುೂಕು ಇದ್ದಿಜು ಫಿ ಅ $9 ಬ್ರಿಬೆ 

ಶ್ಞಬೆಖಅಅ ಬ್ರಿಖಿಜ್ಲಾಬೆವಿಪಿ ದಾಯ ಇೂರಸೊಲ್ಬಿಳು ಗಲು ಚಾರ ಅಾಖಾಜ್ವಾಯಿ: 

ಎ9 ಬಾಡಿಯ ಲಿಖಔಿ ಬೈಿಬಿಖಳಕ್ಷ ಛ್ವಿವಿಖಜೊೆ ಅಕನ ರುಡಿ 

ರಿಬಲಿಶಾತಿ ಒಳ ಸ ಮರಿ ಇಜಗಕಟುಲ ೨೨೩೧ ಜರ ಕ್ಟ ಲೆಜು 

ಆರು ಸರ ಅಿಬುಡಔಕ್ಷ ಅಬರಿ5 ಅರರೆ ' 

| ಅಜ್ಖೌಯಲ್ದಿ ರಜಾ ಲಿಎಧಿಲಲ ರುಜಜಖ ಲುಲಲಲಿದ್ದಿ ರಿ ಬಲ 
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ಅಕಾಲದ ಆಲೆ ಅಗಿ ಉಔಲಔಲುಲಿಲ ಬಔಬತಿ ಲಔ 
ಲಿನ ಬಿಖಾ'ಕ್ಞುರಿ ಅಜರ ತ್ ಯದಿ ತಿಬಲಿನೆಯ ಜನ ಅದ 

ಈ. ಎಲುಔ'ಬಿಖಾಔ ಲ್ರಾಲಿಬ ಅರಿಯಲಿ ೌಜಲೌಬುಕ ಉರಿ ಇರು 
ಅುಮಿೀಂಲಬಿ ಔಜಾಂಉಂಲಕ್ಕೆ ಆಲದ ಲಿಲ್ಲ ರ] ಈ 'ಲೌಬಾ ಅಜಾಔ 

'ಇಔಆಔಕಲಿ್ದeರಲ್ರ್ ಲಿಲ್ಲ ಬುಖ್ ದಿಖಾಬ ಔಬ್ರಿಖೆ ಜಲೌಭಿಲಿ ೮ 

೫. ಯಿಶುಊಓಿಶೆ. ಅರಿಳೀಖುಲಿ ಓಲ CCE €ಲರಕಿ 

೮೮೮. ಅಲಲ ಪ್ರಿಜರುಕಖ ಐ ಅ್ರಯಬ ಬಲಿಛಶ್ನಯ.  ಆಔಬಂಲಬ ಲಿಖಾಔ 

ಅರಾ ಲಾಲಿಲ್ಬಲಾಹಾಡ್ತಾರಿ ಲಿಜಲಿಕಿ ಜಂಜಡ ಜೌಂ61ರ ಜಲೀಲ 

*ಲಾದಿರುಲಿ ಐ9೫೦(. ಇಲಾುಆರರಿ ಲೆಲ್ಲೂಖ ರ್ ಇರುಚರಿ ಜ್ ಇಲ್ವ 

ಅಲೀ ಡಿಐ ಲೆಲು ಈಖ ಅಜಗೆಲಿಯತಿ ಬ್ರಮಿಂ ಈಬ “ಲಾವಿ ಮಿ 

"ಊಂ. ಬರ ಾಜಾಕ್ಕು ಇರರು.” ಅಬ. ಜೂಜುಕ್ದಿರಂಜ: ಅ ಬೂಹುಕ್ಷಿರಯಿಕ್ಷಿ 

ದಶ ೂಶುಅ ಅರ ಯದ್ದಿ ರಜಾ ಲಿ ಬುಮಿಅದ್ದಿಂಅಾಜನಐ ಲರ ಧಸೆಲ್ದಿ ರುಸ 
ಅವತಿ ಅರಿವಿ ಅರಿ ಅಬ್ರಅಸೆ ಅರಜಾಲಿ ಆರ್ಖರರಿಕಿ. 

ಈರಾ. ಯಲ ಈೂಯೆ ಜಡಿದ ಉದು ದಬ ip, ಅಮಾದೆ ಅಲಿ ಕ್ಕಿ 

ಹೌ ಆಜ ಂದಿರಲ ಡಾ 9ರಿಬಜಾ ರಾಜೂರ ರಜಾ ಲಾಡ. 

ಜ್ರ. ನ ದಿಶೌಯಲಿ ಜ್ಞಖಲಮಾಬಿಖುಳ್ಬಾ ದಿ ಆತೆ ಬಬಜಾದಕ್ಷಿ ಲಿಜಾಬಬಲ್ಲಿ 

ಈಡಾದ 'ಶುಬಿನಿಬಿ ಶಾಲದ : ವಲಾ ಲಿ ಇಢೌಿಜೂಲಜರ್ ಆಜದಿ 

ದ್ವಿಜ ಕು ಹು ಬಿಎನಿಖಾ ಖಾಲ ಂಲಬೆ ಅಬಲೆ ಅಖೌಮಿ ಲಬ 

ಅಂಬ. ಅಲ್ಲೀಂಔ ಬಿ ರಿಅಶಾಕ್ಞು ಅರಿವಿ ಆರು ಇಂ... ಉಲ 

' ಜಾಯರೌ ಔರಿಾಆಾಜ್ ಖು ಈ ಅರಿ ಅಖಾಣಲ್ರು ಜಲಾ ಆ 

ಆಲಿ. ಡಿಸಿ ಆಡಲಿ ಅಳಾಜಾದಿಶೌಬ ಅಲಲನ ಇಲ ದಲು. ಲಾಲು 

ಓರಾಲಾಶಾಜ್ಲ್ಧಿ ಜಾದು, ಐಜಸ್ರಾಖ *ಉಶಾಯಸರಿ ಜುಜಿಬ್ಬ ಇಲುರ್ಬು 

ಆ. *6ರು. 7 ಅೀಜಕುಣಿ ಅಿ್ಷಿವಿಜವಿಆ್ಲಿ ಅಣಹಿಲಸಿಕಿ್ದ ಪಡ 

ಅಲ. ಬಪ್ರೆಅಸಲಿನ್ದಿ ನವರಂಗಿ ಲರ್ ದೆಶುಯು್ರಬಔಕ್ನ ಆಶು 

೮ ಈ. ಇಹ ಅಠುಯತ ಅಖಾತಬಿಶು ಡಿಬಿ ಯ್ಯಾ ೩ ಬುರ್ಲಿ ಅಜಲ'ಬು್ಮ ಎಲಲಿ 

ಅಎವಕುಖೀಬೆ ಔತ ಈಲಿಅಲಲ್ಲಿ ಲಾಠಿ ಲುರಈಉಂರು 

ಲನೀಣಿ ಕೀಲ ಮುದ್ದಿ ಇಉನ್ನಿರಿದ್ದಿ ಅಡಿ ಅಗ್ಗ ಬಿದೆಜೂಲಬಳ 

ಹೆ. ಎಅಖಬಿಕಾಜಾಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ ಅಜುಲೆಔ ಅತಂಕ. ಅದಿಕ ಯು 



i44 ಅಮಿ ಉಂ ಬರೌಲಿಜಲಿ. 

ಈಮಜುಖಣೊಬೆ ಅಿನಲಿಟೆ ಬಿಕ್ಕು) ಅಬು ೨ಬೆೆಶಾಳ ಖುಲಿಂ5ಬ್ಬಾಜೆ ' 
ಅಮ ಲಾಲಿತಕಾಲತೆಯ ಅರಾ ೮ಕವಿಶುಃಸೊಬೆ ಅಜುಸೆರುರಾಲಬಲ್ಲಿ ಆತೆ 

ಔಣ. ಲೌಬು ಲಂಬ ಬಿಟಯ್ಟುಲ್ಲ ಬುಠಾಬೆಬು- ಅಲಿಬುಪಔ ಐತಿ ನರಿ 
ಬ್ರ:ನಜ್ಞಾಖೆ ಅತಿರಾಶಾಬಿ ಇರು ಎಂದಿ ಢರಾಶಾಐಡಿ ಅಖುಚ೦ಿ:ಬ 

ಡೊ. ಜಲ್ದ್ಛಂಿಉಲಖೌಲಿ. ಅಚೆಖಬು ಅರಮಿಂ ಪ್ರಿಜಲ್ಠಾಯರಿರಲ ಲಲಿ 
ಜು ೨ ಸರು ಔರ[ಲ್ಬಿ ಶಾರಿ ಠ3ಲಿನ್ತಿಮಿ್ಲು೫ುಳ ಅರಸರ ಜಲಾ 
ಬಿಎ ಆರು ಫಲು ಖುರಲಿಶಾ ಶಬ ಔಬ್ಲಾಜ್ಞುಂ ಹುಲಿಯ ಲಪ್ 

ದೆ. ಅಕ್ಸಾ. ಲಿಜುಶ್ ಎಸುದಡ ಭಾರಿ ಬಐತಾರಿಎಲ್ಲಿ ಇಆರಿ ಔತ 

ನಿಯಾನ್ ಭ್ರಶಾಖಾತೆ ಜತಿ. 

ಔಣ ಅಂಲಿಬಿಲಮಾಧಿ ಲೆ ಬಾಜ್ ಅಜ ಜ್ವಂಿಕಿಲಾ9 ಜದ್ರಿರಒಜಾರೆಲ್ಟು | 
3m. ಆಟ್ ಐ ಅಜಜ ನರು ಅ ಸಂಖ ಕಲಕುವ 6 ಅಖಾಲಅಜಾಲಗೆಯೆ ಆರು 

ಇಬರೆ ರು ರಜಾಕ ಇರುಈ ಬರಿದೆ ಚರುಪ್ರತಿ 5೮ ಕರಷ್ಟಾ ' 

ಡವ. ಊದಿ. ಅಿಜುದೆಔ ಅಂದ್ರಿ ಆರುಪ್ರತಾಖ ಸಕು) ತಲಿ ಎಂಗೆ 

ದ ಆ ಎಬಾಜುಲಿ ರಿತ'ಪುೂತ3ಖ ಅಳಲು ಅಶ್ತಾಶಸಬ್ರಸ್ರಾಯಿ ಲ್ಲಿ ಠಾ: ಅ 

ಲಬ ಶಂಕಾ ತಾಪ ನಮನ ಖನಿ ಬತ್ತಿನ ಈತಾರಿಕು 

ಆರಿಗೆ ಜನಿ ದಐಲಿ ಎಮು ಬರುಧನತಅತಅ ರು9 ಆಲು ಆಸೊಬೂಣಿ 

ಅಲೆರಖಬಾಲಜಲ್ರಿಕೆ ಹೆಬೆಖುರ ಈ ಬೆಪು. ಸ 

ಆಂ. ೦೦೫51 ವಿಜಿಯ ಆಜಲಿಣೆ ಖಾರಿ ಎ9 ಲಸ ೮ೆರ್ರಿಜಿ 

ಯಜ ಉಾ:ಮಾಲಾಂ91 6 ತ್ರಓರ ಆಶ್ರಾ ಆರ್ಮಿ ಅಿಖುಅ ಕ್ರಿಕೆ ಜುಲ 

ಲಪ ಶಿಎತಿ ಇರುಡಿ ಲಜಾಲಾಶ್ರಾಯಿ ಲಬ ಇಳಿ ಯಲೆ ಈಖಗೆಡ್ ' 
ಡಹ" ಬೃಡಿಡೌತ ರುಡಿ ಯತ ಬಾರದು ಲ್ವಿಖ್ಶಾಜ್ಚುಿ  ಅಿಬಾದದ ಎಡ್ಕಿರಲ್ದಿ ' 

೪. ೮೦೪ ಜುಬಜಾಶಾ ರಂಡಿ ಜಿಾಣಲೌಲಿ: ಜುವಲಿ:ೆ ಖುನಿ 99 ಈ 
ಬಳ 29೦ಎ ಣಔಶುಜ್ ಜೆ ಇಉಲಿಲ್ಲ ಲೆ ರುಖ ಜಲ ಜಾ 

ಈ. ಅಶಿ 3231 ಮಿದೇಂಶು ಪಶಿಯಿ ಖಾಲೀ 5. ಜಳುಬ ಎಲು 
ಅ ಬಲಿಯ ರೂ ಕಾಲನೆದ ಲಿಂಕು ಅಂ ಬಿಲಿಖ ಜಿ ಇಜಾ_ರಿಕ್. 

ಈ. ಲಿ ಲೆವ್ಠಿಜಾಯದ್ಬಿ ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಯಿಳುಕುಬೆ ಕುರ ಜವಿತರಾ ' 
ಅಜ ನ್ಷಿಖಾಂಯಿ ಬ್ರಶ್ರಾಜಾಧಿಲ್ಲ ಜೆ ದಡಔಂಬಿ ಇಲುದ್ದಿ ಅ ಕಾಲಾ ಪಿ. 1 

ಈ. ಅ್ರಾರಿಬಠಿ ಇ೦ಿಎರಿ ಅಜಾಖಿಕ್ಕಿ ಬಿಕರಿ ಮಿಖ್ಯಾುರಿ ರ ಸ್ ಲೆ 

ಸ್ಟ ಗತ ಪ್ರ. 



ಈ. 
ಸ್ಮ 

Fa 
3 

ಘಂ. 

ಆಲ. 

ಅಣ 

೮. 

ಛಾ. 
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ಖುದ್ರಿಯಿ ಜಲಿಲ್ ಅಗರ *ಬಿಜನಿ ಆರದ ಅಖುಎಲಿವೆ. ಖಾಜ ಇರು 
ದೆಲಾ ರುಗೆ ಎಳೂರುಜಾರ( ಗೆ ಐ ಐಂ್ರಖಿದ್ದಿ ಲಿಜ ಲಿಜಾರಿ ಜಿಪಂ ಬ್ರಾ 
ಮಖಲ್ಲಿ ದ್ರೀಂಜುದ) ಅದ್ರಿರಲ್ರಿ ಉಂಯಲಿ ಇಲಾಶಖ್ರ್ಕಿ ಶೀರಿಡಿ ಕ್ಯಜಾದ್ರಿಆನೆ 
ಉದ್ವಿ ಜರಿಸಿ ಅಬೆ ಕಾರ ಕ್ಷಿರ್ರರಿಚರಿ ಉರ್ವಿ ಅಜ್ಞುಳಿ್ಯಬ್ಬಲಿ ಅಲ್ಲು 
ಆಬ್ರಕ್ರಾಂಶುಅ ಬಳು ರಾಲಾಜನೆಐ. ಅಜ್ಮಿ) ಅಕುಜಲಿಫ ಎಲು 
ಐಂ: ಜಲ್ ಶಲ ಆಂಧ್ರ ಅಲುಲ ಇಶಾಲಿಜ್ ಲ ದಿಜೌಟ ಇಲ್ವ 
ಓದಲಿ, ಶಜಬುದ್ಧ ಅಧರ ಅ ಬಲಿಬೂಜು ಅಮಿ ರುಖ ರಂ ಆಶು 
ಸುಬ್ಬ ಕಬಕ ಆಲೀದ €ಜು ಜಲೀಲ ಆಜು ಬಿರ ಅರಿ 
ಲಿಂ" ಹಿದಿ ಅಶುದಿ ವಾವಸ ಚ ಎಜೆ ಅಂ ಇಲ್ಲುಆರಿ [eo SP 
ಮಯಿ ಲೆಜು ಬಂದಾ ಐಎಂ ಇಉುಶೆಕ್ಕಿ ಔನಔಜನಔ ಬಿಕ್ದಿಲಂಬೆಜು 

ಆ5 ಅನಿತ ಅಲಿಲ್ಲದಿಬಲಾರಿ ಬ್ರ ಲಲಿ ಅಧಿ ಈಕೆ 
ಅರಿ ಅ್ರಅಬ ಜ್ವಲ ಅಉಲಾಖಐಲ್ಲಿ ರಾಜಂ ಅ5೦ ಅಂಖರಲ್ರಆ ಯಾದಲ್ಲಿ 
ಉಮಿಖಯಬಂಲ್ಲ ಲಕಲಿಕುಜೇಬ ಅಬೂಬೆ ರಾರ ಕರು ಅರ 
ಇರಲಿ ಅಬು್ರ್ರಿಜು. ಲಿಚಿ ಅಶ್ತಾಅಶಸಯ ಆತಿ ಆಈಲೂರಹಿ ಅಲ್ಲು 
ಲಿಯ ಇಲಾರೊಕು. ಲ ಮಿ ಅರಮನಿ; ಇಂದಔೌಕ್ಷ ಖ್ರುಬ್ರರಿಬಿಂಡಿ 
ಖಲಿಕ್ಟುಯಿ- 

ಅಖ್ನಿಂರಖುಜ] ಆಕುಜಬೆ ಇದಿಕುನಂಬದಿ ಉಜೆಛಾರುವಿದ್ನಿ 
ಬುಜದ ಎಂಥ ಛಲ್ಲಾಳಲ ಜೌಕಾಂ ಲಿವಿರಿಜೆಲದಔ ಈಜುಧಔ 
ಆರು ಅಾರಿಕಾರಿಜ್ ದ್ನ ಇರಂರಾದಲಿಲಲ್ಲಿ ಖರಲ್ಲರಿಜೆಬಜಿ 
ಬದ್ರಐಜಕ್ಕನ್ರಿಜ ಜಿ ಜರಲ್ಪನಿ ನಿಲ ಆಕಿ! ಜಿರಾಜಜಿ ವಿಜಿ 

ಧಡ 

- ಖಯುಖ. ಬನಖೂಾರಣ್ೆ ಅಜಾಬಕ್ಕಾಧಿಿ ಔಜ ಈ ಅಂಡ “ ಪ್ಲಾಲೊಹಿದಜಾ ಭೌಬಲ್ರಾಯಿಲ ಅಾಂಐದ ಧಿ: ಬುರೆಫೌಆನ್ಷಜಿ ಇಬ 
[44 

3. ಧಲದೇತಲಂ ಲಿಏ ರಓಾಣಾ೦ ನಿವಾ ಅನ್ನಿರಿ ಔಡಲ ಶ್ರೂಂಸೆಐಬಿಲಯ ಜಲ ರಿನ ಆತು ಬಜ್ಪಳು. *ದೆಬ್ರಯಿಕು ಬ £ ಲಿಜಾಔ ೮೮ ಘಂಬೆೆ ೫೦ ಬದಲಿ ೨ಅುಔದೆದಿ: ಬಿಜ್ ದಿಶಾಜ ಫರಿಕುಬಬಿನ ಈಲೂಂ್ಗ? ಈೂರಂರದಔಿ ಯಾಜಣ್ೆ ಪ್ರಯ . ಔಜ್ ಖು: ಅಜಸಲೌಬುಲ್ಧ ಸರಕ್ಕೆ ಜಾಲ ಜಬ ಶುರ ಈಸ 
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ಗ್ 

- ಖಾರಿ. ಈ. 

. ಹೌಜಿ ಬದ್ಲಿಇಬಾ೨ ಅಲಾಯಿ ಬದಿ 

ಸ ಡಕ್ ಅದಿರು? ವಂ. 

ಆಗಿ ಔರಿಯು್ತಾವಿ ಅ೦೦ ಅರಾತ“ರುಈ ರಾಗದ ಅರುಕಿ59 | 

ಇತಿ. ಅಲ್ಪ ಅಸೇನಿಟೆಲ್ಲಿಯಃ 

ಶಶ್ಟ್ರಾಂ ಎಲಾಲಿ ಅರುಡಿ ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜ ಎ 

ತರಿ ರ್ವಾಜಾಲಿಶಿ ಅಕ ಐಡಿ ಅರುಬ ಇದಿರಾ ಇಶಾರ 

ಹಟ್ ಸಿಜಿ ದಿಧಿರಿಆ್ ಬರಲಿ ಖರೆ 

ಐ ಕುರ ಪರೆೇಲಲಿ ಧೂಲಲಆ ಖರಘಈಾಡಿ 

ಜ್ ಅಶಾಭದಿ ಅಅ ಹಂತಿ pe 

ಅಯಿತು ಅರುವ ಬಳಿಕ ಉಚ ಇಜುಲಲಾಯ ಪರ ಘಾಲ್ರೂದಿದ್ದ ಅ 

ಲಾಡ ಜಲಿದಲ ಬರ ತಾಲಿ ಅಔಿಖಾರ ಈದಿ ಕ ಔದಿಲಅದರೆಸಬ 

ವಿಖಶುದಾನಿಐಬಿದಿ ಬಿರ್ದಲೂಬೆಲ 

ಇಜ್ಕಾರಸುಳೆ 8೮ ೪ಲಬಾಥುಲಸೆ ಬಿಂಯನಲ್ಯ 
ಛ್ವಿಲ್ಫಿ 

ಜರಾ ಖಾರುಬಲ್ಲಟ್'ದಯಿಳ್ಧಿ ಆಲವುಶಜಸಂಬೆ ಬುಬೀದ್ದಿಾ ದಿಖಿಬ 

ಲ್ಪ ಬೆ ಜಜು ಬಲಲ ಕವಿತ 

ಶೂರಂ ಈಟಿ ಇತೆರೆ 

ಬೆ 9ಜಜಾರ6ಯಿ 

ಇದ್ದಿ 

ಜಂಬ ಅ್ರಬಲಿಲಿಖ ಬಲಲ. 

೮೨328 9ರ ೧೫ ಬರಿಯ ರು ಈರಅಾಲಾಲ್ದಿ ಇಷ್ವಲದಿರಿ 

ಮಲಲ ಭ್ರಅಯಿಆಗೆಳ ಬದರಿ ನು ಲೌ ದೆ ಅ  ಔಜಾಂಣಸ 

ಅನಲ ಅಲ5ಅಧಿಅಾತಿಅದ ಸರ ಲಾಯ ಖರ 
ಈ ದಬೌಬ 

3 ಔದೋಂದಿ ಬರ ಅರಿ ಈ ಇಂಲಣಲ್ಬೆ ಅಯುಖ್ಯಾಆರ ಜಾಈ 

) ನ್ಗ ದ ಎರಬ ಲರಾಲುಕ್ಕುದಿ ಅಲಿರಿ ಆಈ 

ಜಣ ಬ ಔಜಜಯಿ್ೆ $೭8 ೫ಬ ಲಿಪಿ 

3) ಭಿರ್ಕಿರ 5 ಇಬೆಲ್ ರುಡಿ ಅ್ವುರಿರಲಿ ಇರಿ  ಬಿಕಿಕ್ಕೆ ಲಿ 

ಸಿಾ'ಅಅಖಾ ಯಶು ಬೊಲಖ್ ಅರು ಇಬ೮ಳ ಠಜಿ ಲಿಂಲಾಲಗೆಯಿ 

ಸಿಕ. ಹ ವಿಲ್ಯಾಲಾಜಾರಿ ಲ್ರನಿಬೆ್ಲಿ ಅಾಖಾಖಗೆಲ್ದಿ 
a A ಕ್ 

ಲೆ. ಅಅವಿ ಜನಿತ ಈ ಅಗೆ ಅಂ ಔಬಾಜಯಸಳು ಬರಿಂ 

ಲಿ೪5309 ಜು ಅರಾಛಾಯಿ ಆಚ್ನರುರಿ ಛರಿಜಲಸ್ಸಿ ಲಾರ ಅ್ಶ ಬು ಬುಲಿ 

ಇಯುಲ್ಲಾ ಅಗರಿ ಬಿಡಿ ಳುಕಿಕಾ ಜಾಣ ಹೊದೆ ೮6 ರ ಈ ಅಬೆಬ್ಚಾಡಿ *ಲುಡಿ 

ಬಿಬಿ. ಇಅೂರಾ9 ಬರಲು ಡಿದ್ರೊಂದ್ರ ಬರತ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಜಲು cg 

ಅಕುವ ಅಲಜಿಚ್ ಲುಜರಿ ಇಬ ಲಿ ಇದಿ ದೊಂದಿ 

ಇಲಿ. ಖರದಿಎಡಿ ಲಿಜ್ಠಲಾಬೆಬ, - ಅಿರಿರಠಿ ಆಳಂದ ಔರ 
| 
| 
| 
ಗ 
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ಸಿಖ ಎಂಬೆ ಶು೦೫ರ ಆತ ಎಮುೊಬೆ ಶತಾನಿ ಬಿಸಿ 
ನದ ಜ್ವರ ಎಲ ಅಅಖಾ ಅರುವ ಔಧ್ರಕಯಂ್ರ ಬುಧುಯ್ಬುಯಿ: 

ಅದ್ರ. ಬಲಿಜಲ್ಲಿಬದಔ ಜಿಕುೊಬೆ ಇರೂಲುಖಬೊಲ್ಯಿಜಾಬಇಂ ಲ ವಾಜಿ: 

ಅಲ್ಲ. ಥಗ್ರಿಇಗೆ ಬರು: ಎಯೆಬ್ರಜಬಿಕುಖಸೊಬ ಮೀಐದಲ್ಲ ಕಜ್ಗುಕುದಿ ಬರತದ 

| ಆವುಟ ಬದರಿ ಇಮುಜಲಿ ಅಆ ಜಂತಿ ಅ ಬೆಂ ಕಶ್ತಾಉರಿ 

ಬುರ:ಜಜಾಲ್ಲಿ ಎಖುಬಾರಾಕ' ಅಿಎಬಾಣ್ ತು ಆ. ಲರೋೂಲೂಾಖನೆಎದಿ ನಿಲ 

ಆಈ: ಇದೆರ. "5೮೮. ಈದಿ ಕಿಲಿ ಅತಾ ಲಬ ಅಜಜ ಜು 

ಜೆಲಐನ್ಟ ಅಂಜಿ ೮ ಈಕಾಗೊಬೊಂೆ ಅರರ ಆರಾರು 

8. ಕಾಜ ಲಕಾ ಹೊಲದ ಎದುರ ಎ ಈಜ್ ವರ್ತಿ ಐನಿರೌಘೊಬೆಚ್ 

ಈಿ ಸಮಿ ಶುನಎಂದುಿ ಜ್ಞರು ಐಜಾ: ಇನ್ನಿಎಲುಬೊಲ್ಬಲೂಲಆಗ' ಲಾಜುಜಾ 

ಔನ. ಲೆೇಜಾಸಾಲಾಇಖಸಿತೆ:. ಈಖಾಳೀಲ್ಯರ್ದೂರಳ ಮುಅಸಂ ಯಳಂಬೆ 

‘gh ಔವಜಾಲಿರಿಲ್ದ ಲಾಲ ಯಾಜಾಜ್ಲು ಬಿಂಜುಜಿ ಯಔಿಬ್ಭ ಲಔ) ಅಖ್ಛಾತು 

 ಜ್ಞರ್ರುಎಕುಖ ಲುಮೂ್ಲಿಶ್ಞಾ ಆಟದಿಲ್ಲ ಅಲುಲಿ ಒಡಾಾಜನಜು ಲೆಎಬ್ಬ ಸ 

-  ಅರುತಂಲಾಗಿಲಅಶಾಳಾತಿ ಶಲ ಯು ಆಶ್ನೂಡಿ ವಿರಿಲಾಬೆಚು- 

ಮಂ.  ಈಲ್ರಿೀಯಿಜು ಎಯೆಬ್ರಜವಿಕುಖಸೊಬೆ' ಜ್ಞಶ್ತಾಉಔ ಜಾರಟಾ ಪಂಕ ನೀಜ್ 

ದೆಲ್ವದ 'ರರಿಶಿಲುಲಾ: ಉದಿಲಲೂಲುದ ಜು ಲ್ಲಿಖಲ ಇಕ್ಲಿಶಜಸಿ ಯೊಲಜು 

ಛೂ. ಜ್ತಾಂಲಿ ಬರನಿ ಢಿ ಎಂಎನ್ ಅರೆರಲಡಿ ಐಲ ಬಾ. ಬರಾಕಾ 

ಣೆ ಕುಖೊಲ ಅಶ್ರಾ ಯೊಳು ಎನಿಉಶ್ರಾಐಯುಲಿ: ಅಲ್ಪ: ಕ್ರಿಜ್ಅಬೆಬು 

ಮೂ ಅನ್ತ ಡಮಾನಖ್ ಅಷಖ' ಅುಖಾಮಿ ಜ್ ಜ್ಞಾಯಿ. “೨೮೦: (ಖಾಖಸೆ' 

ಅ ಏಲಂ ಡೆ ಸ ಕರ ಬಲ್ ಇರು: ಜೋಂಪು ಜಿಕ: ಮೊರಬ 

ಈ. ಅಲ ಜರಾಾವಎಲಿ್ದ್ದಾ ಈ ಈಖ ರಬಿ ಇದಾ. ಬಾಔಲಿಜ 

ಇರರ ೪೪ ಈಜಿ ಪರಿಯಲಿ ಯ 9ರ ಲಶಿಜಕಾಕಾಸಾರೊಸೆ 

ಲಲಿತ ಅ ಜಲಿಟೂರುನಗೆ ಬುಖಾಯಿ ಪಾರಾ ರಿ ಡಾ ಇಂ 

ಶು ಜಲಿಣ್' ಬುಲಾಯಿ ಅಯುಂಬಾರಔದ €ಲಜ್ಜೂಬೆ ಬಾ, 

ಡಲು. ಎಇದನೀಎರನಾಖ' ಥಕ ಲು ಆಆಲಿಜುಖಸಬ್ ಜಯಾ ಪಮ 

ಡೂ. ಫಔಲಿಲಲಿಖುಬಲ ತು ಧಬಾಬಟಾ. ಕ್ರ ಅಹೆಟ್ಟಜಚಲಿಳುಖೋದ 

ಅಲ್ರಿ ಐನ್ಯರ' ಹೂಬನ ಇದ್ದರ ಪ್ರಯ ಖಾಲ ಡಾತೀ0 ಈ 

ಡು ಅಜ್ವಲಿ 5೮೦೫ ಅಜಿಲ ಅಲ ಜಲಿಲ್ ಅಕಾರ ಇತಿ 
ಗಃ 
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ಈ. ಅನಿಂ ಇಂಕಾ ಏಿ೧6ೂಪಇಡಿ ಔಯ ಮಾಲಿಯ. ಅಜಜಿ 
ತೂ ಲಾಂಲ್ಲದ್ದಿಕ್ರು' ಅಜ್ಜ ಇರುಅರಿ ಎಆರಲ್ರಿಲ ಅಔಿಆಐಲಿ ಅಜತಿಡಿ ಲಿಂ 

ಓಣ. ಇಬೆಲು. ಲಂ ಔರುಕಿ “ಎಲು ಹೋತ ರತ್ನ ಇಲಿರಾಳ 99 
ಘ್ರ.. ಅಬ್ದುಲ ಅಲಖುೂಲೌಡ ಎರು ಳೋಬೆರಿ ಈ ದೆಬ್ರಿಬವಿಕುಣೊಬೆ' 

ಜ್ರ "ಐ ರಿ ಅ9ಅ ಬಳಿ ಅ ಆಧಿ RE ಖು ಇದಿರ 
ಕುವಿಆಖರಿ ಬರ್ರಿ ಅ್ಲಆನಿರೇಸ ೨೮೫ ಈ ಅಜಾಕು್ತಿಖಾತನ ಬದಿ; 

ಘಂ ಇಆಾಲಾಹಿಂಡಿ 859೪ ಲಿಜ್ಠಿಲಂಬೆರ.  ಲಾರುಲಗೆ ಇರಾಶಾ9 ಇಂ ಐಎಂ 
ಜಖಂ ಐಂ ಖಔಜಾಜ್ ಚತರ *ಜಾರುಣ್ರಲಾತಿಡಿ ಜಾಡಿ 
ಉಡ ಔಯ ಜದಿಯಜಕುರಲಿ ಔಂಬೆಯ ಔಯ ಲಂಬ ಬೆಮಿಕ್ಸುಯಿ 

ಘಂ ಇನೊರಾುಖ್ See ಹ ಥಿವ್ವಿಆಸರ ಬಳಿ ರಬಿ 
ಅಂಜ ಬಮಿಖಾಲಜಲಿ ಅಂತಿ ಇಂ ಅ ಯ್ಯಾಅಲಿಅಲ್ದಾರಓ ಅಶಾಡಿ ' 

ಈಖ ೨೨56 ರಿಎದಿ ೮ ವ ಅ ಔಟ ೬1೦ ದಿನದ ಡಿರುತೆದ್ದಿ 
ಹಾ ಈಯುಃ 4 ಬಿಳಿ ಬು ಮಿಂಲಾಅಾ 

ಈ, ಅಲಾಬೆ ಜಗ 90೬ನೆ ರಲ ಇದ್ದಿ ಖಾಬೆ ರಿಲೆ ಜನಿೊಲಈಾ, ಈೂಣಿ 
"ಪಾಳಿ ಅಜ ಅರಿ ಆಖ ಖರಔ ಎಲು ದಿಲ್ ರೀಳಾಜದಿ 

ಇಲುದಿ ೨96 ಓರಿ ಲ್ಸ ಅಲೆತ ಅರರಔಎಡಿ ಅಕ್ಷಿ ಅಜರ. 
ಈ. ಈಷ್ಯಂತೆ ಇರಿಕೆಐಲಿ ಇಂುಜೆ ನಂದಿ ಔದ್ರಿನಆತೆ ಲಔ ಲೆ ಆಂ ಈು ಅಜಾ 
ಈಲ. ಅರ ಆಲಿ ಎಯಲಿಇ ಯಜಂಲಾಲಿ ಔಲಾಲಾಖೌ 2ಎಲಿಜುಉೊಚಐ 

ಜರಾಂ ನಿರಾ ಅ೨ಈಲಪ್ರಾಯಿ ಈ ಬಾರ ಅರುಹಿ ಕಾರಿ 
ಬಿಕು್ದದ್ದಿಲವಿಜೆ ಮೂಜಿ ಬ್ರಾಧ್ಬಾರುರು. ಆಲದ ಈಇಲಂಆಗೊಬೊಜೆ ' 

ಔನ. ಜಲ ನಿ೦ದ ಐನಿರೂಜೆಡಾ- ಇಜಾರಾಲಲುಆಸೆ ಲೆ. 
ಇದೆ ಕನ್ಫಿಜೆ ಪೌಷಷಿಉಾಜಾಧ ಲಿ ಐದ್ತಿಆ ಕಿರು ಈರುತಿಜದಿ ಐದರ ಊಜ ಲ್ 
ಅಿಜು ಔಂಮುಜಸೆ ಎಲ ಉಲೂಸಲಾಣನ ಲಿಲುಜ್ಬಯವಾದ್ರಿ ಖೌನಿಲಿಟೌಡೆಕ 

ವಿ. ಅರಸಿನ ಇಲರಸಿಲಿ ಇಲಕಲ್ಲ, `` ರುದ ಆರೆಬಾಲಅ೦ ಇಲಾಲ್ವ 
ಠಾಖುಶಾ ಔಖಿಬ ಹೌ2ಐಲೆತರಾಂಲಾರಿ ಯಜ್ಯಾ ಬರಲಿ ಉಲ ಜೆಚಾ 
ಆರಾ ಮಶಿ ಉರೆರಯ ಲಖಿ (ಶಿರಡಿ ಬಿಕ್ಕಿಲಾಬೆಖ- 

ಅಣ. ೮೪೮ಲರುಜಗೊಬೆ ಲ ರುಸ ಅಕಾಲಿ ಇಂಜೆ ಲಿಂ 0೨ಎ ಹಯ ಯಣಜ್ಛಾ 
ಹಾಸ. ಜರಾ ಅಯ.  ೧ಈಂಉುಂಗಿದೆ ಆಲರಣು ಲಲಿ. ಉರು ಲಕ್ಕಿ ' 

| 

k 
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1" ಜಾಲಾರಿ ಎಕೋ ಕಿಲ್ಲೀಬೆಳು ಇಜಾಶೌಲುಲ ಶ್ರ ಗೊಲೆ ಜೆ ಶೌಷ್ಠಿಇರಲ್ಲಿ 
ಲಿ ಭನ್ನಲಾ ಕ ದಾರುಆಗಾಜರ ಅದ್ ಆಜಖಾರಬಿಣಿ ಇಲ್ಲ 

ಅಣ: ಅಖಾನ್ದಿಬೆಕು. €ಕಲಿಜೀಸೊಟು ಶ್ಲಾನಲಖ3ಲಿರ. ಲಪ್ವಿಜಿ ಅದ್ರ ಂ 
| ಅಜರ ಈ ಬಜ್ ಜಿಲ) ಜನಿ ೮3 ಅಎಖಿರಿ ಅಳಿಲ ಆ ಬಳ 

| ಭಾಜಿಕಿರಿಐ ಇರಿ ಅತ್ಪಳಾಲ್ರಲ್ರಾರಔ ಬುಡೆ ಊೋಜೆ ಜುಲ ಆಲಿಂದ 
ಪಾಷಧೀ. ಲಾಕ. ಖದದರಿಲಿ ಬೆಕು ಆರಿ ತ ಲುಲೂದ್ಟಿಲಾ ಶುಲ 

'ಇಲಾಹ ಜರಿದ ಿಜಲಂಬೆಬು 

ಭಾಯಿ. ಲಈುಳುದ ಬುಲಿ ಖರ ಔರಿ ಆಜಾಲಔ9 ಇನ್ದಲಿಬೂರೀಗಿ 
ಅಂಬಲಿ ಛಲ್ಕಬೊ ಧಜ್ಚಾಕುು ಜಳ ಅಾಯೀರಬ್ಸಿಟ್ಬುಯಿಲ್ ಇಂ ಉರು 
ಯಜಾಯಿಖಇರುಅಲ್ತ ಅದೊಅನಿರ ಅಲಾ ಅಮುಕಿದ ಅಯ ಪಸು 

ಆಗ್ತ. ಜು ಯರು ಇಮಿಕ್ಟುಿ. ಲಿಕಾಜಆಗೊಬೆ ಲುಲೂಲಿಜಾ ಉಚ್ಚ 

ಅಲ ಅ 69 ಅ.5೦ ಔಹಔಿ9ಲ ಲೆ ಉೂಂಲಾಂ99ಎ ಔಜ್ಜು 

ಜನಿ ಮಿ ಅಲಿಬೂತಿಲೆಂಬಳದಲಿಬದಿ ಜ್ಞಶೀಂಔಅ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಜ್ಜ ಜಾಜ್ 
ಐಂ. 5 ಅಾಲಸೆದ. ಅಉಂ೮ು9 ಜಲ್ಳಿಜ! ಬಿಜುಅ ಅವು ಸಬೆ ಜರು 

ಅಆ ಉಳು ಜಸಿಬ ಉಲು5 ಈಲಖಗೆಬ್ಬಡಿ ಹಯ ೧೯೮೪೫ಗಂಬೆ 
ಅಲ. ಕಬಂಲಖಎ.  ಅರಿಂ ಐಲ್ಲಿಆ ೮ ಜುಆಾಬೆ ಔ೦ ಅಜ ಅನು 3 

ಜಾಂ. ಲಈರುಗೊಬೆ ಕದಲಿ ಅಳಲು ಕುದಿ ಅಲಿಖಾ. ಆಈ ಆಂ ದರಿ 
7 ಜದ್ದಿಣೊೊಲಲ ಲಾಜಾಜ್ೆ ಐಲ ಕಾಯಿೂಂಜಾ ಅ ಇಸವಿ ಸೂಯ 
ಅ). ಅಲಲ ಬಿಜರಿ ಬಟ್ಟ ಬಾಜಾ ಖಲು ಕಬ. ಇಯೆಜ್ವಯ 

ಜರ ಎಲ್ಲಳಿಆ್ 'ಇನ್ಬಲೆಂ ಜರ ಈಜು ಇರರ ಇಯುರಜ 7 ಶಿಗರಿ 

ಹೂವ ಆಗಲಿ 99ನೆ ಖುಕ್ಸಿ ತ್ರತ್ನಾರರಹೊಂಜಾ ಆರಿಸಿ ಉದುರ ಅಈ 
ಎಲಿಬೆಜಶಾ ಜಾಲ “ಎದಿರು ಅದ್ದಿ ಲಿಳಿಲನ್ಲರೂಂಔಿ ಆಲ ಕೆ ೇರಾಜಥಿ 

ಲಿಜದ್ರಔ ಅಖಿಡಿ ಶಾಲಿ ಲೀಕುಜಿ ಕಂಡಿ 6ರಿರೆ ಐ 
ಐ. ಬ್ರ ಆತಾ ಶಿಐಣ್ಟಿಲ್ಲಂಡಿ ಲಿಜ್ದಲಅಬೆಯ: ಅಿಜಲ್ರಡಿ ಔಮಾ3 6೮ 

" ಖಿಂ. ಆದೆ ರ್, ಆಲಿಹಯಿಸ್ಟುದಿ. ಖಾನಾ ಉಕೆರಯ ಅಲಲಿ ಔಷ 

ಬ ಡು ಲಿಟಜ್ರಐಜ ಎರಿಆಲಾಆ೦ರಿ, ಲಜ್ ಇಯಲಿಜೂಯಜ್ ಲಾಜ 

ಲೊ. ಆಚೆ ಆಜು ಈ ಈದೆಯ ಕಾರ ಈೂಂಯಲ ಅಣ್ಣ ಜರದು ಅಲರುಶ್ಟಾಖ- . ಅಶು 
ಅಲ್ದ ಬಿಬನ್ರುಐ ಕುರ ಅಖಿತವಿ ಧ್ವಜ ಅಬುೂರಣಿ ೭ ರಿಲಧಟಿಲ- 

| 

1) 
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ಪೂ 

ಪಣ 

oo. 

: ಅಜೆಖಬುದ್ದ ಎದಿಂರುಗೊಲ್ಬಲಾ ಅಮುಕು ಅರದರ] ಮುರದು 

೫ ಅಲಿ; ಬಿರಾದರ್ ಯಾದಿ ವಮಾಖತೊಬೆದಿ ಏಿರ್ತಬರಿ ಇ ತುಲೆ 

: ಬುಪತಿ. ಪಲಸಾಜಾಕ್ಸಾು.: ಕಹೆಬುರ'ತಾಲ್ಪಿ 29 ಎ೦್ಬಎಲಸ್ಲಿರಐ। 

ಅಸೋ: ಲಾಲೂ: ಲಾಗೊನ್ ಅರಾ ಬಿಬಿ ಎ೫ 

ಕ ಬಿಸಿರಾಶವಃ: ಲಿನ್ ಜಾ ಸುರ ಇಳಿತ ಜಂ ಮುಲ ಖರಾತ! 

ಜುಂ ಔ5ುವಿಜನ ಲಿಲಾಂಲ್ರಯ ಲಿರಿರಿ ಈ ಜ್ ಖಬಾರ್ ೩೮೨ 

ಈಬಿ' ಉಗ್ರ ಅಕೊನಿಶಲ್ಲಂಿ 

ಖೊ ಪರಿ ಎಪುಜವಿಾ ಸದೆ ಅಯ್ದಲ್ಬೌರ > 
ಇರಿಸುವ: ಇತುಜಾ ಘಯಕ್ಸಾಯ Cy ಶ್ರಾಯಿಬುಬ್ಬಬ್ ಬಾಯಲಿ ಪ್ರಮಿಶಾ! ) 

ಲಕ್ಷಿ ಪ ಜ್ ಲಿಲಿ. ೦5೫0) ಈರಿಎಲ್ರಾಣ- .. ಈಶಾತೆ' pe ಚ 
ಲಿ ಆರಜಾಾತೊಲೂ ಇನೆ ಅಸ್ರಲಾಯಬಡಿ. £3 ಾಚೆ ಆಾದಿಸುದ್ಯರ್ರಾಯಿಂತಾ 
ಲ್ರಾಯಿದ್ಧಿಕಾಖುಖರಿ ಜರಿಚಂದ ಈ 2೫ ಶುದಳಿ ನೆ ಇಳಿ ಇರುವರು ಾತೆಜು ಬಿ 
ಈ ಕ ಸಾಎಜಂಾಗಂಯ. ಅಂ. ಉುಎಜಾಸ್ವಲ್ಬಾಂಯೆಲ್ಲ ಬಂ ಬಿಡಿ 
*(ಈ1ರಿ ಇಯಬ್ಬಬಲಿರಾ ಗೊಬೆ ಅಇನಈನಿ ಆಸಿತ ತ ಡಔಶೌಬ ೧% ಚ 
ಉಸಾಬರಿ: ರ್ನನ ಬುಖಶಿ ಎಬಲ್ರಿಕು, ಅಾರುಸಿಗೆ ಅಶಾಯಸ್ವಾರಕ್ಟಾಯಾ 

ಖಿ ರಿಲ್ದಾಂ: ಅಿಕುಬ್ಬದ್ತಿಲಲಿಜ ಈದ್ವಿಜ ಅಂ: ಜುಖಫೆ ದೆಬುಖುರ ಅಖಾಬಿಜಿ 

ಅಮು ಶ್ಲಾಜನ್ಕಖಾದಿಜೆ ಕವಿ ಎರುಬುರ' ಈ ಗಿದ್ದ ಥಾ ಭಜ 

ಇ೨ಾಗುಎ. ಪವಿ 8೨ ಜಬ ರುಚಿ ಚರಿಕ್ರುಂ. ಲೀಖಳು ಇವ್ರು 

ಖಣಿ ಲೆಜುಜುರ ಇಲಲಿ. ಅರಿವಿ: ಜಾಲಿ ರಾರುವು ಅಪ ) 

ಅಮಿಸಾಬದಿ: ಔ೦ಿ ಎಲು! ವುಬಿದಿನುರಶಚಿಗ: ಅ ಅಲ್ದಾ ಉಲಾಯಿಲ್ಲ ಉಠಿ 

ಕದಿರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿರಾ ಇಳಿ ಬುಳು ಮೊರದ ಎಡದ 

ಜಾರಖ್' ಅಶು: ಲಾಬಿಶ್ಈರಾಳುಲಿ ಲಸದ ಶಿಲಾ ಅಖದೆದ 

ಬ್ಲಲ್ಬಾಾಶುಠಿ ಮೂವರೆ ಎಲು ೮ರಲ್ಲಿ ಬಲಲ: ಕ: ಪಾರುತ್ಸು ನತು : 

 ಬ್ರಜ್ಲಿ ಪ್ರಜಾ: ನೆಜ್ನಿದಿ ಬ್ಯಂಮಿಖುೊಬೇತು ಅಸೆ: ಅಿಲಾಡೆಬ: ರಿಂ 

ತೆ: ತು ನಾವೆ: ೨೨ ಎರಿಳಿ: ಆಬಾ ಅರಾರಾತಪಾಣಿ ಲ ಜಾಲ) 

ಬ್ರಿ ನಿಶಾ ನೆ ಎರುಎಶುಖ ತುಲ್ಲಿಉುದ್ಧಿ ಅಶಾಶಾಜರಾಯಿ ಇರುರಿ ಲಚಿಕುಡೆ 

ಇರು ಈ ರಜನ ಬುು ರದ ಎಡೆ ಅಬಿ ಜಳ ಬಾಲ ಇ ಎಲಬಿಬವಳುಣಾಚಿ! 

ಇರಾನಿ. ಬುಶ್ ಇಲ್ಲ ಅದಗ ಇರು ರಿದ ೫ ಡ್ರಾ 2, 

೧ 
ಕುಲೆ ಪ ಭಾ ಶಯಪೊಬುದಿ ಬೆಲ್ಲ pel? ಅರಿವಿ ಎ | 
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ಶೂರಖ್ ಆುಜುಳೋಬಲಿ ಅಜ Jy ಆಈುಶಜೊಬೆತಖೆ ಇಕ್ಷು 

೫ ಜರ (ಈ ಬಿರ ಅರಿಖೆ ಆಕಡೆ ಅಲ್ಬಿಅಸೆಲಿದ್ದಿ ಜ್ಞಿಚುಳುರಾ 

ಅಲ ಹರಡಿ ಆವಕ ಖಂಬೆಲಿ ಈಖ ತರಿಲ್ಬಿ ಆರಿಅಸಂಸಗೆರು ಅಅಾರುಜು 

ಲೂರಿಸಿದ್ದಿ ಕೌಸಾ ಕಬ ಕಲ್ಲಾದ ಆರುವ ಹಲಭ್ಞರಾ: 

ಲಿ” - ಪ್ರುಲುಕಯಂಯೆ ೦ ಡಶಾಕಿಡಿರಿ ಆಕಿ ಅಾದಿಬಲ್ದಲ್ ಬಾಯಿಂದ ಕ್ಕಔ 

ಲ್ಲ ಲಲ್ ಅಿಬಿಯಜೆ ಪ್ರಜೆ, ಔಲೌಜದಿತಿಆ ಬಿ 8೮58 ಒತಿ 

ೆ ಔಲ್ತಾ ಅನ್ನಿಬಿ ಇರು ಇರ್ "ಬರ್ ಅವೆಜ್ಜಬವಿಕುಜಸಜಕಾ ಅಂ 

ಹಗಳು ಓರೇೊಬಜದಡಿ ಅಲಂ. ಅಶಾ ಔಜ್ಜು ಎ ುಶಾಲ್ರಶಾತಿ ಔಣ 
es: ವಂದಿಕ್ದಿ ಅಲ ಅನಿ ರಿಜುಅತಾಲಸದತಿ ಬಿಯಿ ದಿಲಿಶು ಇಕ್ಕರ್ದಿವಾ 

ಇ. ಪಜ ಜಂ ಅಯ ಅಔರಿ ಜಜ್ನರಾಉದಿಥಿಐ. ಜಿಟಿ ಅಶಾಂತ] ಶದಿರು 

'» ಔಜ್ಜಜಿಲ ಂಶೀರುಅ ಅಧ್ಚಹಗೂಂ ತೆ ಅೀಬಬಯದಿ ಜರಿಈ ಆಯ್ ದರಿ 

ಕರಾ ಬಲ್ಲಿರಿ ಬಜ್ ಬಿರಿಕ ಬರುದು: ಖಾಲಲಿಕುಜಿ 6ರೂಲುಅ 

ವತ ಔಯ ಜಲಿವೆಅಂಬಿುಲಿಖಲ ಅಬ್ಬ (ರಿತ ಆಯಕ ಔರಿಯಸ್ಟಾ 20 

೬. ಈರಿಜತ ಎಲು ದ್ರಿ ತೀಡಿ Es ಅಜಾ್ಿಯಿಲ್ಟ ಅಶೆ ಓತಿ 

ಇಂದಲೂ ಇಲ್ ಅಜ್ರಅಂಡ ಅಲ ಡಿರ ಕೆರಿ ಪೆಲಿಜ್ಟದಿ- 

ಇಂ ಅರುೂಲ ಲಿಲಾಔ ಜಲಿಜಲಿದ್ದ ಔರ ಬಲಿಜಳಲು ಘು 8 

1೫6 ದಿ ಲೆ ಅಲ್ಲುಳಲ್ಯು i: ಔದೆಬಿ. ಕಲಿಲಿ ಪಜ 

” ಇಲ್ಲೂಲಿಬೌ ಲಿರೇಜಔ ರಂ ಅಿಜ ಔBಶುರೌೇಂಶುಅಿ ಬ್ಲಬ್ದಧು ಅಲವಿ 

ರೆಜೆ ತುಲಿದ್ರತಲಿ ಆಂಗ್ಟೀಲಿ ಇಪ ಈ ಶೃಅಲಿರಜ್ ಇಲಾ: ನನ್ಯ 

ಬಿಲಂಲಜರೌಯದ ಅೆಬಿಜಲಿರುಸಬೆ ಔರ ಪೌರ ು೦ ಬಿದಿ 

ಇಲು9 ಬೆ ಬಿರು ಬಲು “ಬವ 

ಊಂ  ಅರೇಲಿತ. ಬಿಧಿ ಅಶೀಆಔಅ ಉುದಿಖಬ್ದಲ್ಬಂಯೆಕ್ಲಿ ಲ್ರಮಿಶಾ 

ಐರ(ದಿ ಫುಮಿಖಲಬುಬಿಾ ಬಲುಂಕು ಬಔಬಧರಿಜ್ಯಾ ಬರ €ಶ್ರುದಿ 

ಇಲಯುರಿ ಅದೆಬ್ರಜರಿಕಾಆಗೆಂಬೆ ಧೀರ ಅಲುಬೆ ಔರ ರಿ ಈ 

ಡಾ. ಕ್ರಿಶ. ಈರ “ಶ್ ಅಲ್ಲ ಲರ ಗಲ್ ರಆರಿಡಿ ಕ೮ಲ 

ಕಖೇಬೆಳಲಅ3 ಔಳಾಲೆಐ ಈ ುಜಗೊಬೆ ಈರಲಿ ಲ್ರಹೆಲಿಜು ಇಲ್ಲಿ 

ಔನ ಈಂ4ಅಲುಕೆಂಡಿ ಫಳಲ ಬಿದ್ದೀಜಬು ಉದಾ 
[A 



ಭ್ಹಲೆರುಂಯೆ ಅಜಾಂಂಯಿಜ್. , ಯುರ ಎಐ ಆನಳುಣೊಬೆಲಿಲಂ 

. ಅಜ) ಬರಾತ ಐ ಬಿಕೆ ಆಜನ್ಲೀಯೆಂ. ಅಉಲ೮ಬೂಯಕಿ ಹಿ 

.: EE ೧ ರಖಾ? ಲಿಜುಜ್ ಪ್ಲೋಯಂ: ಅಜುಲಖಾಯೌಂಔ 

ಮುಚಿ. 89 ಅರೇೇಲಿತಲ್ಲಲಿ. 

ಅರುಬಾ ಇಾಧಿಸ್ದುಿ ಲಿರು ಲ ಳಹಾಸಾಬೆ.: ದಲಕನುರವುತ ಖ್ 
ಜ್ಞುದ್ರಿಚತೊದಜು.., . ಔರಿಯೂಂರುಳ ಎಲಿ ವಿರಾರ್ ಇಲಾ 
ಅಆಲರಿಲ್ಲ ಐಆರಿ ಖಲಿ ರಿತ ಬಲಿ 2ಜಾಆ9 ಈ ನ 5) 
ಖೆಖಳಾಜಾಕ್ಸುಜ್ಯಿದ ಲಮಖಣೊಬಳ್, ಲಾರಾ, ಬನಿ ಲೀ 
ಲಯ ೨ಬ ದಿಸಾ ಗಜ ಲಶಖುಶಐಜ್ ಜ್ಹಾದಿಸ್ಲೇಬೆ ದ 

ಎನ್ನ ೊರರಾ ರಾರಜಾದಖಜ್ಯು ಅವ್ವಲ್ ಣಿ ಒ೮5 ಶಾ ಲಿಸಬಿಯರಐಜ ದೆ 
ಜಬ. ಖಃ ೬೮೮00ಊರ್ಕೆ ೫3 ಎರು ಜಂತ ಲರಲ್ರಿಯಾರ ಅಂ ದ್ಯಾವ 

yp 

ಲಿಲಿ ಜರಿ ಜಜವಿಬಾದಿ ಅಸೋಲ್ರಜ ಅ೦ದ ಇಕಾ* 
ಈ ಚಾರ ಲು. ಲೊಕುಜಸ ವಿಯ ಈಲ್ವಿಆಗಲಿ ಲರು 

ಅಲ. 

. ಕ್ರೋಯೆಯ. ಲೀಕುಜ ರಮ ರಾಂ ಕಕ್ಕಿ ಉತ ಲಾಳ 

? ಇಲ್ಬಸ್ಟಲ ಕಂಜಿ ಕ.ಲಾಂಬಿ ಹ್ ಲಿ ಜಾನ್ನಡಿ ಅಲಿ 

- ಅಖುಬು ರುಬಿಟ್ಯುಲ್ಲಿಳು: ಅಲಿಲ ಔಣಾಜಿ ಇರು€ ಬಾಈಜಗೆಲ್ಪ ಇಲಾ) 

ಈಗ ಅ ಅಜುಬರಿ 9 ೨ಲ್ಬಲಿಲಿರರ ಗೊ ದಲ್ [SR ಜರಡಿ ಲ 

ಭತ ಬೋ ಸರುಸ್ತಾಲ ಡಿ ಶೊಯೆಯ: ಅಜ್ಆಬುದ್ಧಿ 'ಉದಿಹಾಲ್ಯ 
ಐಜ್ಲಿಔಿಸಿ ( ಲಸ ತೂಜೆ ಹ್ ಅಖಿಲ ಲುರುಎರಿಲಾಣರಿ, ಢಿ ಶಬ ೦ 

ಅಾಯಭಲ್ಲಲ್ ಬಯ ಈಜುಆಲಾಯಿ ಇಔರಿಜಮಿ ಉರು. ೮೦ ತಿಯ 
"ಅಶು ಬಿನವಿವಿಅ ಇಲ್ಲೂ: ಲಾಬೆರಿಉಾ9 ಲ್ಯೂದ್ಟಿದಿಲಿಸ ಜೆ 6 
ಅಡಿ *ಲುಡಿ ಬಿಯಖ ರಾಶ್ಯಾಕಕುಕುಲಿ ಈಅಲಿಡ ಬಜೆ. 6 
ಇಲುಅ ಸುಶಿ. ಜು Ko ಸುಲಜ್ರುಜದಿ ಅ್ನಾರಿಶಾಜ್ "ಎನ್ಲಿಇತೆ ಇಷ 5 

ಅಬ್ಬ ಏರಲಿ ಇಜರರಿಢಿ ಅನ್ಬಿಗೊಡಗೆ ರಿಮಾದೆಐ' ಅಕಾ 
ಈ ಬರದ ಇಯರ್ ರಜಾಯಿ ಲತ ಅವದಿ" p 
ಅಲೆದು. ಅಬು ಔರು ಅಲಾಯಿ ಬಲಾಲ್ದಿಅರತ್ಯ್ 
ಎಟಿ ಐರಮು ಈಲ್ಲಿಜಂ o ಕುಲೆ ಇದೆಜ್ಜಿಬವಿಕಃೊದಂ ರಾರು. 
ಜ್ಯರದಾಖಕೌ ೮ ಲ.ಖಾಂದು 'ಅರ ಆಸೆ ಅರಿಗ್ರೂಆಅಾಜನಸೆಯ. 
ಇನ. ಲಾಜ ಇಲ್ರಾಕಾರೆಎಢಿ ಎಡಿ ಬುದ್ಧ: ಅಬಾ. 

ಕ” 
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ef 
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pe ಎರಿ ಕಟಿಉಂಕುದಿ ಔಟ ಬಿಲ ಕಿಮು ಸರೆ ಈ: ದಕರ, 

A ೮ರ ಳ್ ಐಜಕ್ರಾಬಗ ೮ ಖೇ ನ ಉದ್ರಿ ರಿ ಅಸೆಜುಖ್ 

[ಕ್ಷ ಇಂಕು ಕಾಜು ಬಫೆ ಹಾಬಿ ಕಾಣ ಟಲ್ನಿ ಗತೆ 

ರ್ಕಿ. ಲಗ್ ರಿಚಿ ಕ್ರಾಲದ 'ಡರಿಜಲ್ಟರ್ನಿಡಿ' ಸ ತಾಾಹಾಂಚರಿ 

ಪಃ ಜಹಾರ Jer ಆರಿಕನಾಅ, ಇಲಿ ೭ವಿಚಿಖ ಜಾಕುಣಿಿಬೆ 

: 1 a ಅದರ ಅಳಬಣಾರ ಜಾಯುಶ್ತಾದ' ಎಜ್ಕೊಜಖುಜಸ3 ಹುಜುಣೊಬಂ 

೦ ಬುಲಿ" ಲಲಖನರಿತ್ಹ್ ರಲಲ ತಾರಾಬಲ ಇದಿ 
ಹಲಾ ಈಜು ಗೊಬೊಜೆಂ ಬಸ್ರಾ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲಿಲು ಆಈ 

ಠೇ ನಿಸ ದಣಿ" ಉೃಶಾಂಬು ಅರ ಔBಲಿಬ ಎರಾಕುಳಬೆ 
Ba ೧೦೬೦ ತೂ ೮೮೦ ಇಬಾಂಲುಜಗೆ ಬೌ ಆ 9 ಯಾ 

ಹ ಜಃ ಅಂದಿ ಬಿಜಾಜಾ ಫಿ 'ಕಲಿಜ್ಣಿಜ್ರಾಂದಲ್ಲಿ ರೌಶಬೊಂಯೆಲ್ಲ ಡಿಜಲ್ಲಿ ಈರಲೌ 

ಜ್ "ಅದಿ. ಔಡ ಬ್ರಶೆಂಸರಿ ೮೨ ೊಬಾಜೆ ಬರದವ ಅಲ್ಲಿ 

2: (ೌಉಶಾಯಿ ಹಸೆ ರಫಿಯಾ ಜರಿದ ಐ ರುಜು 

" ̀ ಬಶಿಖಂಸಿಶಿ ಲೌ ಲುದೆೊಲಾಮುಲುಧಿ ಟದಿಜಜನಿ ಓಳಾಕಾಉೊದೆ 
ಸ ಹಹಗ 'ಏ%ದುರಬ ಈ್ರಾಬಲುಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಬಟುಜಾಬಿ ಲಲಉುಆಸೆ 

೫ ಬೇ ಅಮಿಲಜಾರಿ ದ್ವಿಕಾಲುಶ್ಟಾಯ ಅಂಕು] ನರಾಖಬ py 

ಔಣ . ಅೆಂಜಲ: ನ ೮ಬ ಬ್ಲರ ದೊ ಲ್ಯ ಾಲಬ್ಬ ಚರಿ 

(ಠಾರಾಖೊ ಶಾಳಕೊಬೊಂ ೧ಬ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ರಿ ಗಂಡೆ “ಜುಂ ಉಶಾ 
; ಚ: 'ಅಜಿಇ೦ಿ ಎತ: ಖ್ಛರ:ಔಎಚಿ ಉಟಾಂಬಶಾ ಉದ 

- ರಿ. ಅವಾ ಪ್ರೀಯ ಬಿ ನೋಡೆಟ. p ಲ್ಲೂಂಔಲಿರ೫ ಲ ರಬ್ ಐಪಿ 

p  ೮ಅನಿಖೊಲೊವೆ ಅಕ್ಷಿಬೂೂರುಜಿಖಾ ಅಜ್ರುಯ. ಅಜಲು ಯಾಕೆ 
ಟ್ರ" “ಇಲಲ ಇದ್ದಿ ಇಲ್ಯೂ ಜಾಜ್ ವಘುಳುಖಸಬೊಪೆ ಲಾಅಕಾ ಅಂಬಖ್್ಲ ಲಿಬ್ಬು 
ಸ ಇಲಲಿ ಲಾಲಾಜ್ಲ 6 ಅ ಉಗೊಬೆ ಲಂ ಜರೆಔಾಯಡಿ ಈಜಾಂಬ್ಬರ- 

`ಈ. ಜಿಂ ಆಜ ಲ5ಲ್ಗರುರಲಿಜಸಲು ಬಂ ಛರಾಲಗೆಉ ತಾರು 

ತ: ಆಡದರ ಬಜ ಆಸ್ ಲ್ಯೂಯೆಯ. ಅರುಲಾಅಅಗ ಲಾಈ 
BE: ರಂಗೇ 1 ಲನಾಯುಲಿ ಲ್ ಔದ ಬು ಜೂಜು ಇಲ ಅದ್ದಿ 
$ ಔರ ವಿ ಅಮು ಶಜೊಲಾಸ' ಅಲಲಿ ಅಲುಳಾಖಾಲ್ದಿ ಇಜುಿ`'. ಅಜಾ 

Rp ಚ u 

ಡಿ ಈ ಅಟ ಔಬರಿಅಜಿು ಳರಿಕುಣೊಬಲಿ ಬಿ ಅಬು ಲ್ವಿಶಾ ಡು ಛ4ರಳ್ಗುಲಣೆ ( [3 
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ಈ 

ಸ. 

ಉಪ ಬಲಿಬ್ಲಿ ಉಕ. ಬನಿಜಕ್ಸೆಂರಿ' ಭ್ವಲಿದ್ಧಿ ಕೊಯಿಲು ಔರ ದೆ ಯಷ ಅಜ 

ರಜಾದ ಆಆರ್ರಿ ಕ ಜಜಲಿ ಹಾ“ ¢ 
: ದಿಲ್ ಜಾರಂಧಥೂಖ*ಳೆ 298 ಸಿ ಅಲ್ಪಾಜುತ್ತ 4 ಜರಿ) ಭಾರ್ಯಾ” ಭತ ಮ 

ಅಂಟಿ ಚೌಲ: ಬುಧುಜ್ರುಯ ` “ಜಲಂ ೦ ಜರೆ ಈ 

ಏ ಜವ ಚೊಡಾಾೆ' ಈ ಕೊನೆ ಅಕಿ ಬ್ ಎರ್ ಲ 

ಜ್” ಹೆ ದಾಯಜ್ ಲಾಜುದೆ: 1 ಬರಡು ತೆ 

ಕ ಘೊಬೆಟ. ಅರ ಅಪಬ್ಬಬಲಿಕುಃಸಂಭ ಕಾಲ ಅದಿ ಈ 4 

ಜ್ರ 
ಪು ೬ ಅ5ವತೆಲಟ. 

ಉರ ಬ್ಯಾರೆ ಔೋಜಜ ಮಿಜದಿಖನಡಿ ಜರಿದ: ಸ 5 ಕ 
ಆಯಟ್ಟಿ ಮಿಖವಲುಬಆಸಲು ಬತ ಅಬಿ” ಬಂಧುರ ಅಜಜ 
ಕಲ್ಪ ಉ.ದರಿಐ ಎಜು ತ ಅಂಬಿಃ ಇಲುಸ್ಬಾಹಾಜ್ಡಿ 

~ 

ಬಿಅುೂಗೋಟಿಕಾು ಬಿ ಬರಡಾದ ಜ್ಯಖಖಲರಕಲ್ಟೀ 

ಜರಿ ಲೇರ೦ಿ ಅರೊಂನನಿ ಔ ಜುಲ. ಸಿ 
ಬನ ಜಿ ತಬೆಜ್ವರದಿಲ ಟಿಟಿ ದ್ರಿ ತ: 66) ಕುತ ವ 
ಮುಚಿ: ಕರಿ ಎಎ ಕೋಟ ಅದಿಟಿದ್ಞೂೆಲ 6 ಏಜ 

ಬಾರತ ಈಜಲು ದರಿ ಅರು: 'ಫಿಡ್ರಚಿದಃ ಯರಲ್ಲಿ 

ಆಇ ವಿಲಿ ಸನಿ ಜ್ ಲಾ ಎಳ, 3 

`(ಪ್ರಲಾಖಿ: ಕುಲಿಕೆಬೆಜ "ಅಜಿ ಲ್ಲ ಅಸಿಔರೂಲದಿ: ಹರವ 
ರ ಮಿ ಅಲ್ಕಿಖುವರಿ ಎ | ಅಮುಕು ಬೋ ದೆ 
ಅಔ ಬರಿಜುಲ್ಲ ಔಂಪಜಳಿ WEL ಅ ನ 
ಇ೧ಲಆರಿಯಿ ಭುಶಾಯ `ಕಾಲಇರಿ ಜೃಜು 69 ಈಲ್ಲುಳರಾರ | 

ಅಲಿ ಅಲಲಿ ತರು ಅಸಾಬೊತೆ ಬ್ಲರಸ್ಲೀತೆಖಧಿ ಚ 
ರಜನಿ 'ಇಲ್ಲು ಔಿನಿುಕ್ಞುಖ ಅನ್ನಿ ಹಲಲಲ AE oe 

೪೦5 ಬಿಬ್ಲಬದಔ ರಸರಂಗ 'ಕಶ್ತಾಲಿ ಔಯಲ್ಲಿ 61 ಅಂದೆ! 
ಓಟಬರಿಲ ಬುಲ್ಲಿ ಅಸಂಲಂಬಜಔ ಈ5ಯ್ದೂ ಹ ಯಿ ಬು: 3 

ಎಯಜಜೆೋಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಬಂಧ ಲ, ಭಾ ಬಃ 7 
ಇ೦ಿ5 ಯದಠಿಲಿ ಅಲಲ್ಲಿ ಆಶೌಜ್ಯ& ಇರಲು ಬ್ ಬಿಜ್ಜು": 'ಔರಿಎ ರಾಂ ಅತ 
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14 ಲ್ ಜತಿ ಲುಜಾಜಿ ಅಂ EE ರ್ರಿ ಅಲಿ 
| ಪುರ ಅಲಾಲ 15 ಬೂಲಹಿ ಇಯೆಲ್ಲುತೆ ಲಕ್ಷ SOE ಆಸ ೫. Wh 
ಬಾಯ: ಡು ಠಣರಿ ಅ 'ಇದೆದ್ವಬದಿಯಗೊಲೆ ಇಂಬ [ಇಡಿರಲ ೯೪೮೪. ೮8೦ 
ತೆ 2 ಕಲಶೂರವಲವಾಧಿಜದ 9. ಇಲೂಲೊಗ್ಲೋಉಂಡಿ ಅಜಾರು 

ಗಾಲಾ ಮೂ ೮ಬ: ಜಡಿ RE ಎರು 

ಸಃ ಶೂಯಿ ವಿಜ ಮು ಕಪ ರಿಮೂಲೆವಿ ಅಂವ ದಯೆಯ ಲ ಉಂಬ 
"ಎಷು ಜಾತು: ಅಯಬುದೆಕುಲಿ. ಅರೆರದಿ ಕ್ಷಂಜಾಜಸೆವ: ಲಾ 
ಐಔಣಔಂ ಖ್ ನಿಬಶ್ರಯಖನೆ. 'ತಿ೦ದ್ಧಿರರಳಉಖಾ ಲ೮ನಿಕುಖಬೆ ಅಲ್ಲ ರಲಿಚ ' 
ಪಾಪ ೨೮೮ ಆದಿಲ. ಜಾಈ ಾಗ್ರದ್ದಿ: 'ಅಬುಂಹುಳಣಿ ಅಲಾಲಬು. 

ಸ್ಯ ಸ pS ಇ ಆಜ ರುಂ ಇಕ್ / ಇದಿರ ಐ. ಉಹ್ ̀ಇಅರಲಿರೊದೆಂ: 

ಬು 

1 

'ಲೂಜಭಿ. 9 ಔಯಿಲ್ದ ಅಯಿಂಬಬೆಂಹ ಇಐಎ ಅರಿಯ ಈ 
ಶಿವ ನ. ಜವಿಜುಧ ಭಾ ಪಣ ಸತಿ 

ಸ್ಯಾ % ಆರ ಅವಕ.” ಅವೆಯರಟ ಕ: ಜಲ. । ಅಟಿ6ು ಇಂಡಿ. 'ಅ5ದ್ಯುಂ. 
ತ ಯಿತ ವು ದ! ಅರಮ ಬಾತ ಗ ತಾ ಉಂಲೆಆ 7 
25 ೨.೫ ಗ ಜ್ಯ: KN ಈಕಿ ಡಂಿಲ್ಯಾ: ಜಮೊ ೮5 
ಇಂಟ ; 6೧ಂಬಿಔಿ ಜಯ ಕ್ಕಿಆಲಿಲಾ ಇರೇಆಔ ಅಬುಂಥುಜಿ 
ಜರದ ಅವತಿ " 'ಖನೇರಜ್ ಲಲಿ ಆಬೂಳುಲೆ ಆಂಡಿ 
ಸಾವ a ಅದರದ್ದು ಜೆ SR ನ 

"೫ ಆದಿತಿ ಲರ ಚಪ್ರಾ ನರಿನಜ್ಟವಿ. ಲ್ ರಿ 
ಇಯು ಹುಕ್ ರಲಿ. ಅರಿತಂ ಬಜ ನಿಲುವ ಬಲ್ಲಿಅಸದಲ್ಲಿ ರ್ಲಿಬ್ನಾಜ್ಚು. 

4 © ದಹಲಿ 'ಕ್ರುಖಜಲ್ಲ ಅಲಲ ಕೃಖ: ಕುಯಲ್ಲಿಲಿಕ್ಟುಯಿ. :: ಯ 
ರುಡಿ ಅದ” ಅಲ್ಬಂ: 'ಹೆಲಳ್ಳುಂದೆ: ಕೂಲಿ ಏಜುವಿಲ' ಬರಲಿ ಅರ. 
ನ ಜುಲು 9ರ ಅರಣ ಅಜಯ ಅದದ್ಬಬವಿಳಂಟೆ ಅಜಾದಿ ಅಬೆ 
ನ ದಜಾಶಾಟ್ಟವ' 'ಆಔವಳುಣೊಟೆ'. 'ಅಾಲಲ್ಲಿಚ್ದಾಬೆಬಾ; ಆಈುಜುಖಬೆ ಅಜಿ. 

N ೧ ಅಃ ಇರಾ ಆಕುಖಂಚೆ" ಅಡ್ತ :'ಜಮಿಖಯ:: 6೮5... ಬ ಅದಕ 
Ke ೨ಅಾಚೆ ಲಘಅಖೇಂಬೆ. ಜಾ 'ಅಟರಲ್ವವಿ ೫೮೦೫09. ಯಶು 
RM MN 2 

ಕ 

ಸ 

FW ಸ 1 
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ಆಪುಲಖೊಬೆ ಎಲಲರ ಈ 856 ಅಂ ಆವಾ 
ಲಟಶಾಕ್ಲಾಯಡಿ ಆ ಜಂಬೆ ಔಜಸಿಯಾಸೆಲಿಲ್ಲ ತಜಿ ೦ 

‘9 'ಉಔ ಪೊಡೆ: ' ಅನ್ತಿಚ್ಛಾ ಅಹಿ” ಅನ ಅಬುೂಕುಜಸೆ « 
ಆರುಈಯಕ್ತಾಯ ಈಜಿದ ಈನ್ವಿಸೆ ಇನಿಬ್ಲರಶೀಗ ಔಷಧ ಅಜ 

ಢಿ ಅಂಕು ಅದನ್ನ ವರಿ ವಔಲೀಸಜಲಿ: ಖಲು ಸ 
'ಆ.. ಶಿಚೆಲ್ಲಬನಿಳಯೊಚೆ ಹೊಡ ಅರಕ್ರಾಲಿತಿ ನಿಜಾ ಕಜೆ 

ಕಂ ಹ್ ಖಾಅಾಕುಜೊಬೆ ಆಗೆ ವಿರಜಾ 4 ನಕ್ಷ 
ಇಲ್ಲಿ ಶಾಜ್ಯಶೀ ದೌ ಅತೆಲ ಐಜಿ ಅಸೆ ಲ್ರಶಿತಾಜಾರಿ: 

೮೫1 ' ಅಂಬತಾ? ಅಣುಬಿ' ಓಆಅಉಂಗೊಣೆ' ಜಳ ಅಲ್ 
ಇ. 'ರಿಈಜ ದಮೆ ಅಬಿ ಕ್ಞಾಖಜಾಪ್ರಿಅಸರಿ ಜಪ್ಪಲಟ ಗ 

ಕಾಚದ ರಂ ಡ್ಯಾ ಚಿಕ ಇಂಸಹೂಸ ಇದ್ನ ಜಃ 
.ಕಲ್ಬಿಕು ಅಖುರುಮಲುಜ್ಟಾಯಿನ ನ 2 ಜಯ ಸ 4 

ಅರ. ಲಿದಿಆಸೆಲಬ್ಬು. ಅಲುಶುಬು ' ರಿಕ್ಕಿ ಬಾ 
ಲಾ. ಆಜ: ಜ್ಯ ಜನಿತ ಅಟಿಕ್ಲಾತ್ತೂಚೆಬು. , ಈ 
ಲ ಜಲಲ ಜಪ್ಪ್ಮಿಜ್ಟಣ ಅಲ್ಫಾ ಜ್ಯಲ್ಲಿಕು ಅಬೀ ತು ಚ ೨ 
ಉಂ್ರ. ಎಜ್ನೊಲಬುಜ್ ಲಲ ಮಜಖೊಲೆ ಇಉಾಆಲಾ: 'ಆಶ್ಚಾಂ ೦ 

ಸಳ ಲ್ದಿ ಲಾ ಯೂಣಚ ಇಲ್ಲಜಾಲಿ ಎಚ ಅಂಲಾಡೆ 

ನಿಶಾ ಅಜಿ ಜು ವುಕುಣಬ ್ ರ್ರಲೀಕೊಡೆ ಇಚೆ ಇನಿಖಿ ಜರ 
4 "ಭರಿ ಇ ಲ್ಲಿಂ ಜಯಜಯ ಬಲ ಕ್ರಂಿಜಾಡಿ ೬೮% 

" ಜಿವಿ pe | LY ಈ 

ಅಂಬ. ಎ... ಲಳಲಿಅಜಂಟೆ ಇಂ ರಿದ ಇ ಅಶು 
ಲದ ಇಂದೆ ಬಜಿ ಆಜಾಂ ಅಲುಆಪ್ರಿಯುದು 5) 

ಅಲಿ. ಜಾಯ ಬರಲಿ. ದಿಶಾ ಅಜಜಿ ಕಬಿಉುಕುಯ: ಅನಿಲಾಲಾಲ್ಲಿ ಹಿತ 
ಇಲೆ ೧೧೪) ಥಿ ಜಲ್ಲಿಕು ಅಲೂ ಕಾಲಾಧ್ರಿ ಕ 

ಲ. ರಿಶ್ಚಿಲಿಅಂ ಬತ್ತಿ ತ್ರಲಲಿಕ್ತಾಣ ಆದಿ. ಕ್ಲೆಲ್ಮರುಉಾಳಾಲಾಲ್ವಾೆ: ಜಜ್ಜುರಿ ಎಲಾಲ 
ಆಜು ಅ ಈಟ್ ತ ಯಿಜ್ಭಾಅಸೆ ಮಕಾರ ಅಬಾರಕೌ ಜಿ ಆ 

ಲಲ. ಅುಳುರಿಔಕ ಜಾಲಿ ಇಜಾರಶ್. ಬಲಬೆಎಆಗೆ ಅಜಲಿಕಾ ಅರತ 

ಅಳಿ ಅತ್ವ ಪ್ರದಿಕು ಪಔರಿಜ ಲು ಅದಿ ಅಡಿ ಕನ್ನಾ ರಜಃ 
ತ ಗೃಷ್ಟ. ಗ್ೆ 

ತ್ 
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ಸಿ ಸಕ್ "as ್ 

ಲ್ ವಿಧಿ ಚ ಗತೆ 

ಆ ಅಭಿ: ಅಲಿ 20252 ನ ಸುಕ್ ಕಲಾಂ! 
ಚ Gv ಿಸವಿಕಾರ ಜಿನ್ಷಿರುಲಜಿ ಜಾರ ಈ ಆಸೆ. a eg 

ಡಿಜಿ ಲಾರಿ ಜ್ಯಾ ̀ಲುದಾಯಿಯ ಅಕಾರಿ 1 
ಅಮ್ಲಾೋಖದಲ್ಲ ಆ ಲ್ರಜಾರಯ99 ಪ್ರದೆ ೮9 ಜಾರೆ ಚಾ 

ಈ. ಇದ್ದಿಲು ಆರಿಂಜ ಬದಿ; .. ಈದ್ಧಿತಿಅಡಆದಿಆಗೆ ಈದ! 
ಈೌಯಿಆಗೆ ಅಶಖಂಲುಲಿ ರಿಜ್ 'ಅಲಿದಜುದಿ' ಅಮುಜಲಿ'ಲ್ರಜಾ ನ 

0. ಬಾರೆ ಈದಿಗೆ ಬ್ರಹ ಅಚರಿ ಕೃಜಾಖಲಾಜಾ: 2... ಅದು 

ಹ ದಕ್ಷ್ ಓರ ಭಾಸ ಅಶಾಆರಿ ಕ ಡಹ ವರರ ಘ್ ಹ್ 
ಈ. : ್ಲ 

po 

ಐ. ಸಹಿ ಜು ಬಾಲಾ ಯ್ ಕ 
ಆಣೆ ಅಕ್ದಿಐಕ್ದಿಾ ಇಲ್ಲಿಲಿಅಐ ತಾಸೆ. ಜಹ್ರಾವಾದವ 
ಬರಿತ ಆಲಿಜಾಅಕೊಬೊಣ್  ಔಯಖಜಿ(' ಇಅನಿಡ ಜಳಾಜಾಲಿ ಔಣ ಡ್ಡ 

9: ಅಥ್ರಿ ಅದಿ ಉಬ್ರರಭಹಾಸ್ರಾಅ- : ಓದ್ರಿ ಇರಲಿಲ ಜಾ | 
ಜಲ್ಲಿ ಅಜನ ' ಏಕಿಲಿವ. ಹಲ್ಲಿ ಲನ. Ee 

ಲ. ಶ್ರಿಲಿಜ್ಞಂ: .. ಅಜೆನಳಲಾಅ ಜೂ" ಧ್ಲಖೆಎ ಎ 
ಅಳೂಸೆ ಮಿತ ತಾರಿ 3: ಎಲ್ಲಲಿಐ ಕಾಖಸಬೇಜೆ” ಜಬ 

- ಈ. ಬಾರಶ್ರೂಯೆೆ: -ಅಲ್ಲಿನಿಠಿಜನ್ನನಯ9ಿ  ಜ್ರಶಿಕಂ9. ಬ್ಞಅಲ್ಲರಲಿಪರಅ ಈ 
ಉಲಿ ಲುರಎ ದ್ರಾಯೆಐಿ.' - ಬ್ಲಿಅ ಅರು ಪರ್ ಬಲ 5 ಡಡಿದಿಆಲೆ ವಿಜ 
೮೦. ಕುಂಯೆ. ಮಿಚ್ಛೌ: ಜರ್ yl ಡಿಲಿಖಬಸ ತ. ೮00 ಧ್ವಿಜುಬಳಯಗ "೦ 

| | ಜಾ! 9%, 3S ನ ಉಗ - ಆ ಘು ಷೆ ಕ $k ೨ ಟ್ಟ ಅ ಸ ಈಸ್ 6 ಕ 

ತೆ 
ಎ. 

( 
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'ಕಲ್ಪಕ್ತಲಕೆಲಾಡದ ಔರ ಅಲಲ್ಲಿ ಆವಿ ಅರಾಜೊಲೊಣೆ ಕಲರಿ 

ಊಂ ಥಜ್ರಾಐಜಿ 'ನಿಖೆಖುಡೋನ್ನಿಎ.. : ಜಯರಐಂರುಠಿ ಈಲ್ಪದ್ಧಜಾ ಕುಜ 
ಉಂ. 'ಉಖಅಕ್ಸಾಡೆಂ. 'ಇದ್ಬಲಿಕ್ರಿರಾಂರೂ ಲ ಔರಾರಿ ಈಔಖಲ್ತ್ರೂಯೆ'ಅಖಾ 
1 'ಥಜ ಉಪ ಅಅಬಿರಿ -ಈಜಸೆಪೌಟುರ್ಥಿ-ಲಾಂಯ ಯಖ್ಯಾಲಿ ಭಬಲಸರೋನ್ಷಿಯ 

'ಲಿಥ್ರಿಬಬ್ಬಿಉ ಲ `ರಾಾಾಖೆ ಉಸಿರು ಉುಜೌಯಾು' ಲ್ಪರ್ರಿಯಜ್ಞಾ ಲಕ್ಷ 

ಸ ಅ. ಹಾಲಾಖ ಈರಿ ಇಯು ಕಾಶಾತಿ ಶುದಿಲಿ. ' “ಶಾರಿ ಗ್ರಿಕೌಲ್ಬ ಅಲ್ದ 
ಹ ರೂಶಾಜಸೆಲ ರುತ ಎಲ್ಲಿಅಲ್ಪ `ಈರ್ದಾಯೆ ' ಇಟಿ ಬಶ್ನಾಲ್ರಿೀಲಿಜ. 

ಡಸ ಅಜ್ಶೌಯಲ್ಲಿ ಇರುಾಲಾಅ' ಜ೦9ರಾಜ ಬಾತ ಜರ ಯನ ಅಕಾ 
ಅಬು ವಿಘಸಾಜಮಿ € ತ್ರಠಿಬುಜಿ ಖಾದಿ ಇಲಾ]. ಅ೭ಸಟುಳಾದಿ ಘಿ ಅಮು 

ಗ್ಯ ಅಕಾಜು. ಹಾಬಿ ಸ ಉಡು ಆ೦ಿಆತ ಟ್ರಮಿಜಅೀಯಜಸ ಲಲ 

©. -ಈಈಲಶ್ತಾಲೂಡಿ. ಎ ದ್ಧಿ ಜೈ ಜ್ 
"ಜಃ ಅನುಸ ಇಲ್ಲಾ ಅನಿಂ ಬರಿಅಲ್ಬ ದ ಂಲಿಯಯ ಗದೆ ಅಲಿಜುವಿ 

ಣು ಉರ ಸಾಲಾಯ್ಗ ಆ ಜ್ ಜ್ ಐಂ ದಿಗೆ ಜರಿಸಿ 

ಸ 7 ೦೩ “ಡಿಯು ಲಿ ಏಲಭಿಳೆಲಿಯಾಸೆಂಟಿ ಜ್ಯಾಳುವೆದಿದ್ದಿ ಕಾಲೆವಿಜಾ ದಡ 

ನ್ ಬದ್ಲಿ ಜವ ಪಜುಸೊಬೆಂ ಬುಲ್ಲಿಅಾಡಿರಿ' 'ಆಲಾಯಿ ಬರಳು ಅಲಿಡಿಬ 
pS ಜೊ ಹುಸ ಯಿಆರ ನಅಂಬಿಲ್ಲಾ ( ಲು ಆಬೆರಿ ಅಅರಲ್ಲಿಲಿ.ಊಂಜಾಜಸೆ 

“ಎದ ಹೊಯ. ಲಿಲಿರ.ಐಜುರೇಯಾಲುಐ ಅಈಯರ(ಲಾ ದಗೆ ದಿಲಾ 
ae ಉಪಲಿ 'ಈಜ!ಶೌಬು್ಯ ಆಅ ಅಜಲಿಂಡಯತಿ 'ಈಪೆ' ಉಂಡ%ಲ್ಲ ಲಾಲು 
pe ಬಿ ೫೭ ರಲುುಶಾಗಆದಿ ಅಲ 'ಬಿಕ್ಷಶುಯೆಕುಲಿ ಡೇಯೆಣ. 'ಅಲ್ಲಲಿಕ್ಷಿಕಾಳರುಅ 

'ಅನನಿನಿಲು ಇಲ್ಲ್ ಈರುಲಿ ಔಯಲ್ವಾಇಯೆ ಅಅ ಅಲ್ಲೆರಿಬಲಖುುಗೊಬೆೊಡಿ 
 ಇದತಿವಂಲದ 'ಏರಿಜಶಾಲ್ಲಿ ಜುಪ್ರಾ ಹಣಿ ೪೮ ಜಾರು ಬೆಳ ಖಮಿಜು 

ಹ್ ಅರಿ 99 ಅಂಧಲ್ರಿಶುಯುಜಗದುರ ಕಲಿಲ ಆಮಿಎದಂಲ್ಯತಿ. 
ಇ. 'ಯಡಿಎ. ಜುಯ್ ಬಿಲ ಆಡ್ ಬಿಅಅಾಲ್ದಿ ಕಜೆ ಬಿಬಿಜಾ 
ಟ್ ಕದ್ದು ಅಲಾಲ ಬಲಿ ಇಸ ತಡುಶಿಲೋ ದವ, "ಎಜಿ 
ಇ 99೦ರ್ದಷ್ಳಾ ಚಿಕ್ರಾಲಿಲಾ ಕೈಕಾಲು 'ಖರಿ ಜರಆಸಿರಿ ಅಶು! ಅಲಾಲ್ಮುತು 

ಜಾ. ಬಿಎಖಜಾಭಿಬಡಿ ಬಿೀದೆವ. ಜುನೆಬೂಬೆ ೮ಎ ಇಲರಾಲಧಿ ಲಲ್ಲಿ 6 ಅಜ 

ಜಾಯ! ಅಲ್ಲಿವಿಅಜಡ್ಲಿರಂಬಔ ಎರೂಲು9 ಲ್ರಜುಕದ್ತಿ ರಿತ ಳೇ ಆ 
ಹಂ ನ್ನ ಲ್ಲಮಿಲೆಜ. ಔರಿಅ ಕ್ಯುಲಿಲ್ಲಿ'ಅಕುಳಶುಅ ಅರಿ ತೆರು ಬಂ ಜುಲಿಪರಅಗರಿ 



16% ಲ್ವಿಜ್. 6 ಆ3ೊ9ಆಲಿಐ. 

ಅಲುರದರಾೂಡೆಐ ೮8೦: ಇಉಾಶಾಥಿ ಅರಿ ಅಲ್ ಅಸಲಿ 

: :ಈಲ್ಬೀಗ ಬರ ಬಾಳ ಬರಿಸಿ ಎಂಿಅಅನ್ಸಿರಂಲಧಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ೯ 
ಥಂ ಎದ್ ಸಾಸು ಜಿ ಅಜಿಕು: ಇಸಾ ಸ 

೨. ಅಜುಿಂರುಳ ಶಂಖ ಇಢಇರಾಜಾರ ಶಾ ಕ್ಷಿಲಿಚೆ ಕೌಳೆಲಲ್ಲಿ ಇಡಿ ೫04 

po 'ಅಕುಬಲಿ ಔಜೆಚಿ: 'ಅಿಿಜಲಿಂ ಅಬ್ಬ ಅಔಜವಿಜಲಿ ಔಜ್ರಾಖ ಆ 

Eom: ಪಳಿರೂಂ! ಅಮಿ ೫9 ಈಯಾ: ಅಜೆ ಆಜ ನಡಿ ಅಲ್ಲಾಜ 

ಯೆ ಜಶಾಂರ ಜೆ ಚಳುಖರ ಡಡಿಶೌಬ ಜರಿ ಈಾಳುಸೊಬೆ ಈ ಐ ಸ 
i ಐಿಜಲಿಅಕ್ಷಿಅಐ ತೂೂಬೆ ಜಾಣಾಜೆಹ್ಮುಡಿಅದಳಬಲ್ ಬಲಿ ೫ ಸಲುವ: 

ಔವಿ... “ಆಔ ಬೂಲಿಖಿ ಜನ್ನಿ ಉಪ್ರಾಯಗೆಜಾಢಿ ಕ್ರಿಶ ಈ 2 ೪ 

Ey ಬಲ್ಲಿ ಉಬಂರರಿಜೆಾ? ಜ್ಞಾಲಿರಲಿ್ರ' ಆರಿ ಲಿಲಾಾಬಧೆನ್ಲಿಎಲಬಂತೆ 

ಹ ಜ್ರಶೆಯಕಾರಿ ವಿಮಿಯಬೆ ಅನ್ನಿಜುಆಲ್ಲಿ ಅ5ಯಜಾಅ ಬುಸ್. ರಿಕಾ 

ಫ್ ೦ ಎಲ್ಲಲಿಐಘು ಸಬೆ ರಿದ. ಅಿಲಿಜಾರಾಸೆಯಿ: ' ಅಲ್ಲಬ್ಲೀಕಾ ನಜ 

೫೬ ಈರಿರುಳುದಿ ಅ್ರರಿಳೆಲಲಿ ಮಿಕ) ಡಲ್ತಾ ರು ಆಕಳು 

ಭಾ ಔ೭ನಿ ಮಳಿ ಘುಜಕುಣೊಬೆ ಈ ಬಪೂದ ಬಕ್ರ್ ಆರಾ ಈ, 

6. ಈ ಉರಿಯ ಆರಾ್ನಾಯಾರಂಡಿ ಶೊಡೆಂ. : ' ಅ | |! 
ದ್ಮಿಲು ಔಜ್ತಾಯೆ ಐಟಿ೨ಣಿ' ಉುಜಹುವಿ 99 ಅಬಿ ಭುದಿಲಿಲ್ಲಐಜ 

ಈ-'ದಿಶುಡಿಶುಿ. ಜಿಆಶಾದಿ. ಲಲ ಕೂಲ ೦ ವಲ್ಲದ ಇರೆ 

ಅಖುರಿರಿ ಅಜ್. ಈ ಎದ್ಣರಿಯಳವಿಕುಬ ಕ py 

ಈ. ಅಳು ನ. ಎರಿ ಈ ಅಧಹಿಖೌರಿ: ಬಶ್ರಯಿು ಬಿಖ್ಮಖಾಣಸೆದಿ. ಆದ್ರ 

ಈ. ಅಖೀಲ. ಅದೆಬ್ಬಿಚೆಡಿ. ಅಧಿಜದಿನಾಜೆಯ.  ಲುಕುಖೊಬೆ' ಅರಸ, 
ಇಬಾಲಾಜತೆ ಬರಾ ಅಡೆ A CE ಸಂದಿ ಕ: 

ಬ್ರಶ್ರಾಐಔ ಮಿಯಶ್ಚಾಟಿ ಆನಿಕುಣೊಬೆನಿ ಕುಳ ಸಾರ ಆತೊಹೊಯೆ ಚಕ್ರ: 

1 ನಿಲಿೊಜೆ ಬಕಾಬಜುಐ, ಯುತಿಲ್ದ ಅಲರಿವಾಜಖಂಚೆ 6 ಶು 
ಈ. ಇಬೆಜು. ತಮಿಳು ಯಲುದಿೂವ ಔಲಾಂಖಧಿ ಖೌಾರಅ ರಕ್ 

ಖಧ ಬರ ಘೌ ಇವರು ೦ ಸಸೊಡೇಸೆ ರುಂ ಬಲಿಂ $ 
ಈಗಲ್ಲ. ಆತೊಜೂಳಾಲಗೆಂಡಿ ಜಾವ. : 'ಲಿ99 9500 ಎಜು: ಅ 

| ಅಂ: ಅಖಾದ್ದಿಲಾತಿ ಲಿಬ್ಮಲಿ*ತೆ' ಅಈಿಯರಲಾ ಅಲಾಬೆ' ದೀನ 

ಈಸ. ಒಡ ಎಂದಾ ರಾಮರ ಅಲಿದ.  ಇನ್ನಲ್ಲರಾಲು9 ಆ pa | 
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ಈ ಜಿ ಔಯಜ್ಜುಂೆ ಜ್ಲಮಿಚೆಿಐ ಈಚಾರಔ ಮ್ಹಟ ಅಂಬಾ 
ಅಮಶಾಅಲಿಕುಣೊಬೊದ ಜುಸ್ಲುರುವಿಂ ಈವಿಬುಖಅಾದಿ : ಅನಿರಿಜಿ 
ಈಜ್ ಆಅಕ್ಕಿಕಳಾನ್ಲಿ ಬ್ರವಿನ್ಲಿರುಅಂಕದೆ ಇಲ್ದಲಿಎಳಾಕ ಜೆ 

'  ಅಶಾಂತ್ಲ ಲ್ರಿವಿಲಿಬಂಬದಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ರಾಂದಿಕುಎಜ್ ವಿರಳಕಾಣಿಐ ರಿಕೆಬಡಿ 
ತ್ರ. ಜಾಣರ ಕಲಿ ಇ9 ಬಾರಿ ಈ ಅಬಿ ರಿಂಖಾಜೆಯ: ಅಜಲೌಬುದ್ಧ 
ಈ. ಇಲಲಿ ರಾಜು ಬಂ ಇಲು್ಲಾಚಿನ್ದ ಅದಿರಿಜ್ ಶುಟಕಾದೆಎ: 98 

ಯಿ ಇರೂ ಐಂಲಿ ಅತ ಜನಿತ ಪಜುಃಂಬೊಜೆ ಕಡಾ ಐ 
ಇ ರೂಬಿ ಲ್ರಜುರಖ9 ೨೦ ಎ5೦ ಜಿಮಿಬ ಅಲಿ ಇ೦ಿರಿಗಿರೂರಾಂ 

ಈ ಧೂಖಾರ ತೆ ಉರಿ ಈಡೆಎ. ; 
ಅನ. ಲಂ೦ಜರ೦ಂಕ್ಳ್ಕಿ 29ವಾಲಾಾ91 ಶಾಔಲದ್ದಕ್ಷಿಂದೆನ್ನಿ *ಬಡೆಲಿ8ೇಣೆ 
ಲೂ. ಉುಲಿದೆಖಣ ರ೦ಿಬ ಜ್ಞಾಲಿ5೦ಿ ಬಿಳುಅೀುಬ್ರ  ಬಮಿ5ಯಂಣೆ ಅರಾ 
ಲೂ ಎ೦ ಅನಿಶ೨ರಿ ಲಿಂ ಜುದಮಿಲ ಖಳ ಅಿಔಬನಣಿ 

ಅ5ಯಾಜೆ ಉಡಿಯಿಲ್ಲಂ ಫದ್ದಬದಈ' ಕಂತ ಅನಕೊಂದಿ' ಔಡ 
ಬಾ ಉಂಬ ಅರಿಲ ಅವಿಬಬ್ಬಹಾಲು91 ಬ್ರಯಿಜತಾಐಆಸೆ 

ಲೂ. ಬಳಿದ ತಲ, ಜು ಅನ್ಯ ಬಲಿದು ಇದ್ ಈ ಬಶ್ರೇಿ 
1 ಕರಾರಣೆ ಇದಿನಿ ಆಸರು ಡಿಎ ಶಾಖೆ ಅಮರೊಬದ ರಿ 
ಲಲ: ಎನ್ನ ಉದಶ ಲು ಗೊಂಬೆಯ... ಅಂಗೆ ಜವುಳಿ ವಖುಖೂಬೊಖ ಅನಿ 

ಬಳಲಿಳಣೊಬೆ ಈ ಲರು ಬೆರ್ ಅಿಬರ ಇ ಅಲಿಲ್ಲಿಂಡೆ ಎಬಾಬೆ್ಕ 
ಅಬು ಐಂ ಶಾಸ ಉಡಿ ಅದಿಲ್ದಎ ಅಜೆ ಜರಿ ಲ 

ಠಾ ಆಜಾಂ ಅಜೆ ಅಬಿಹಿೀಬದ ಔ6( 55ಎ ಆಅ 
ಲಸ. ಲಅಲೆಂ- ಜ್ಯನ್ನಿಳುಲುಜ್ ಶಶು] ಪಾ ರುದೆವ ಅಜ್ ಖಬುಷ 

ಲಿ ಜಲಿತಿಕಲಿಳುಖಂಬ ಈಸ ಬಯಲಲ್ಲಿ ಜರ ಬಟ ಆಹ 
ಜೂಲಿ. ಬಿಖಜಾಜ್ಞುಲದಿ ಚರು. ಲಿಲಿಲಿ ಅ5ಯಾಶುೂ] ಜಂ: ಈ 

ಅಖ ಔರಲಾಯಾಲು9 ಬವಿಳಿವಕುಖಂಬೆನಿ ಆಜಲಾಪ್ರಾ ಬುರಠಳಾಟೆಯ. 
ಲ್ಲಾ: ಮದ ಕುಜರು ಅಸೆ ಉಲಿಲ್ಲಿಖೆಬುರ ಇಲಿಲಿಎಕಾರುಆಗೆ 

ಅಬೊಬೂರಔ ಬಲ್ಗಾಲ್ಲಿಲಿಂಾಖೆವ ಅಜ್ಹಬುಲಿ, 
ಅತು. ಶಾಅಳಲಕುಣೊಬೊಚ ಕೈದಿಯ ಔಅು ೦ಎ ಮೀಲಬೆಲ ಲಿರು 

1 

೪ 



162 ದ್ವಿಜ ಆ ಅರಿಲಿಜಲ್ದಯಿ. 

ಡಿಸಿ ಇ ಇದತ ನೆಲದಿ ಕತೆ ಬದಿಜಿಬಿಟಲ್ ಅಂಬಿ ಅಂಶಖಅಸಿಬತಿ 

0 ಘಯಿಜಾಲಾಕ್ಸಾಯಿ: 
ಗತಾ 2-0 

ಆಣವ: ಅಜಬ್ಲಾಬುದ್ಷಿ ಇಂದಿಲ್ಲ ಲಮುಂಸೊಜ ಅಜಿ. ಖರೆಳ್ಬು ಈ 

Js ಇ೦ಾರರು ಜಾಬೆಬು ಆವುಕೀಗೊಬೊಖ ಉಡಿಯ ಎಡರು: pe 

- ಆಪಟಿಖಸಂಬೊದೆ ಜುರಆಯಾರುೂಲ ೧೮ ಗೊಬಲಿ,ರಾಖ ಇರಿ 

| ಅಲಳಾನ್ಸಿಗೊಲಾಾರಔ ಅರಔಬರುಂವಿಜೆ ಆರಅಆರುದಿರಿ ಅಲಿಜಖೆಯ 

“ಮರಿ Vey Ba: ಖಡ್ತಾಖ0ಐ ಒಿಡ್ಛಾಬೆಜು ಉಣೆ 

ಬ ಬಿಜರುಬೂಲಲೆಬಶಾಬಿಜಸೆ ರಿದೆರಫ್ಲೀಬೆಬ. 

ಪ ಲಿಳಣೊಬೆ ವ್ರಲಿಉತಾಬೀನೆ ಬಿ-ಜುಜಶುವಿದ್ರೀಗೆ ಜಲ ಪತಿ 

£3 ಆಬಬೆ ಖುಡಾಬೆಜಾ Pad ಸ 

ಹಾ... ಖಕ್ರಿಮಿ ದಿಸೆ ಯಾಜ ೨ ಬಿಟ್ಟ ಥೌ ದರಿ : 

ಭ್ ಸ್ ತಚಜಹೇಸ ರಲಾಬೆಪಾ- | ಎ] ] 

ಭ್ರ ನ ಆವುಕುಣೊಬೆ ಕಲದ ದಿಯನಿರಲಆ್ಲಿ: ಪೆಲ5ಂಲ್ಟಾಜ; ಇರವುಕು 

ಜಲಿದ್ತಿ ಈಜ್ಲೂಯೆ ಭಜ್ಯಾದಧಿದ್ದಿ ಖಾಲಾತತಿ ಚಾಚು ಏಜ್ ಜವನ, ' 

Bou. ಜಠಿವುಕುಖಸೀಬೇಣಿ ರಬ ಕಮುಜಾಟ್ರುರಿ ಈಷಿರನ್ನಾಜಣಾಡಿ 

ಈರಿ. 

ಈರಿ. : 93ರ ಆ ಬಿಧಿ ಲಾಬಿ ಅಫಿಳು ಮಿಜಜಾಲದಿ 

ಯ ಬವಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಅ್ರಕುಬಲಿಅ ಅಬಿರಧು ಔಯಿಯ- 

ಪೂ ಅಜನ. ಜಾಣೆ ಚ್ರಜ್ನಶಾ. ಮುದದಿ ಬಿಲ ಕೌನ್ಲಿಖಲೆಔ ವಾಲಾ 

| ಪಂ. ಭ್ರಶ್ರುಖಿಯ್ದು ಲ್ರೂಲಿಖ. ಕೋಡೆ ಜಜಲಮಿ ಹೆಜ್ಜಾಲ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಬಲ; 

ಔಮುಣೊಬೆ ಪೂಜಾರ ಅಜುಭಲ್ಲ ರಖಾ ಜಲಜ ಸರಾ 

ಐಂ... ಜು ಜ್ಞಕು ಜಠರ ಬಂಕಯಾಬಿಲ್ದಿರು: ಪ್ರಧಾಲಿಯೌಧ್ಧಿಕಾ ರು ಜಿ ಔಟ 

ಅಖ ಐಳೆಶೀಚ್ಮಿಸಯ ಖಲ ಈ ಡೌ ಬದ್ರಿ ಅಜ್ಟಾಯೆ ಔಮಂದಿ ಖಾತಿ 

41. ಎಬಿ ಈಕವಿ ಬಮುರಯಡಿ ಅಧಠಲ್ಲ್ದಳು: ಅನಿಂ ಔಜ್ಞುಂಯೆ ಈ 

" ಬ್ರಜಿರಿಬಿಜಾ ಳೀ ಲಾಬೆ a ಈರಿ ಎರಾ | ಶುಃಔಡಿ 

ct: ಲ್ಸಶ್ನಾ್ಜಜಿ ಬಿಮಿಬಿ. ಅಲ್ವಿಜ್ನಾ ಪೋನ ಜಯತೆ ಸದ್ದೂ ಅತ್ವ ಖಲಿ 

ಇಂ ಇರಜ್ಲಿೆ ಇತು ಎಖುಡೋಲಿಲಡಿ ಜವ ಜಂ... ಈಲ್ತಾಯೆ ಡಲ | 

$€೮9 ೨೮೦ ಪರಿದಭಾಳು ಜುನಿಶ್ರಾಬುಅೂರಾ:ಜಿದ $$ ಬಾಬ್ 

4. 

ಸ 

ಕ 
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ಖಲು. ಜಲಾಲ್ 7 ಆರುಂಜಾಅ: ಔಯ ಲ್ಪವಿರ(ಲಿಣ್ ಇಲಲ ಔಜ್ದಂದೆ 

ದು: ಲಾಈ ಅಯರಾಲಅತಿಐದಿ ಈಔಕ್ಲಿಂದೆವಿ ದಲತದರ ಲಿತಳಜಕ್ಟಾಕು.. ರಾಜು 
೯ ಅ6ತ ಅಲ್ಬಾಯೆ ಬಿಜ ಅ.೨ ನಲಿಎ ಇಕ್ ಕುಡ ಇರೂರು9 

ಇರ. ಖಲಿ ಜರಿಯ ಅರಿವಾಗದ ಪ್ರೌಜಾಬಾ ಅಜಾಳದ್ರೀದಿ ಆನಿ 
{ ಎ ಜಂಜಲಆಲ ಲಿಬ್ಬ ಜಲ್ ಅಜಲನಾಕು $9 ದಎಐಲಿಸಿ ಶ್ರ್್್ 

"ಕಲಿ. ನಡ ಅಕ್ಷೂಬಧಿನ್ದಿ ಔಐಲಿ ೮೮೮೦೮೮ ಅಜತ ದಾವೆಐಎ- ಣೆ 
ಸ ದಿ ಔಖಲಿರಿ' ಜಖಂ 99 ಬರಲ ಭ್ರ ಅಜಿ ಖಾರ್ 
ಅಯ ರಣೆ ಎಶ ಶಲೆ ನಿಖದಿ ದುಂ: ಬಲುಶಳಲ 

ಕುಣಿಬೆನಟೆ ಕುಟಿಜ್ಯೆಲ್ದ ಅಜ್ವಕು ಬಂ ಕ್ಲೆ: 

Vg: ಅಲಿಲಿ ಈಠ್ನುೂೆ ಔಲಲ್ಲಿ ಬಮ ಯಂ ಬ್ರಮಿಶ ಳಂ] ಬಳಿ 
ರಾಲಿ ಉಖುಡಾಲಿಬಲ ಓತ ಖಯಿಚ್ದುತಯೇ 1 
ಓಲ. “ಕಾಜಿ ಬಲಿಳಿಲ್ಲಿ ಎಂಲಿಎಕಾಲಾಅಗಂಬೆರಿ ಬಕ್ಕ ಇದರು 
> 'ಈಾಸಲೌಯಲ್ಲಿ ೮ ಲುಅಗೊಬೆ. ಕಳಕಳ ಉಳಬೊತ್ೆ ಆಯ ಇಂ 

೭ ಹ ಅಕ್ಕ, | 
"ಇಗ... ಲೆ ಈBಖಲಿ5 ಆರ ಅ್ರದೆಬ್ಯಾತ್ದಳುದಿಲ್ಲಿ ಬರ ಅರಿ ಚೆ ಲು 
೫/೨ /ರಅಸಲಿಲ್ಲು 

ದೇರಾ ನಾಡೆ” ಬರ್ಬರ ದೆ ಪಜಳುವಿತ.3 ಕಡ ಅ್ರಲಿಅುಲಕ್ಷರಿ; 
ಕರಣಂ ಜ್ರಬಿಬುತಿಲ್ಯ ಎಸಿತಲೆಲಬತಯಾ ಕಲಿಕಾ ಬಂದ್ ಕೂಲ 
ಛಾ ತಡ ರಘು ದರು ಕೆ ಜರ್ ೨.8% ಕರಿ ಲ್ಲ ಘುಬೀಿಲಲೆ 

- ಆೂಕಿಲುಲಜ್ಲಿ ಲ ರುತಗೂಲೆ ಇ ಔಬಲ್ಸಿ ರಂದ್ರ ರು90 ಬ 
ರಾಂ: ಪ್ರೀತಿ ವಲಿರಲ್ಯ ಲ ಕಾಜ: ಕ ಎಪ'ಬ್ವಬದ್ದಿ ಜತಿ ಅರ್ದ ಔರ್ 
ಕಲ್ ಅಲ್ಪ. `ಕ್ಯಾಲಾಯೆ ಲುರ್ಭುರ೫ಗೊಬಾಂರ ಅಕ್ಕ ಜ್ವಲಾಬೂರಕಔ ಒದ್ರಿಯಲ್ಲಿ' ದಜ 
ಕರ್ತ: ಅಡೆ" 'ಕಬಕವಯಲನಿ ೮೮659 ಡಿ, Bo 
ಕಾಲಿ -ಔಲಿವಲ್ಲಿ ಲಔಕುಣಬೆಯೆ ಬಿಕ್ಕ : ಜಲಸಉರುಲಿಜಾಲ್ರ ಆತೆ 
ಕರ ಇರ್ ಫಮೂಡೆ ಬಯಜ್6ಿಲ್ಲ ಬ್ರಯರ; RE ಖುಳಅವಿಕುಖ 
%ರಾಲಿ- ಇದೊ ಕ್ವಟಲ್ಲಿ ವಲಿ ಜ್ರಹಾಯಕ ಆಶಯ ಲುಆರೌಾಅಔ ಸೆ 

ಖಲ್ಲಾಟೆಖ ಲಿ ಲರ ಇಶಾರ ಅಾರುರಲುತಿಯಿಅು ಕಣಿ 
ಇದ್ದ" ಅಬೆಯೆ ಡೈಲುಜಾರುರಿಸುರಂಡಿ ದೆಯಿಲ್ಚುನಿಧ ಅಳದ ಅಫಸಬಬುದ್ದ 

v3 
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ಬಿಳಿ ಬೆಂಡಿ ಈರೆ ಯಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಆಲಾಯೆ ಎಲಔಿಂ ' 
ಅನಿಕಾಣೊಬೊಖ ಅಲ್ಲಿ ಅರ .ಖಾಬಿಕೆ ಲನಾಲಬೊಟಿ ಜ್ 
ಅಯ ಅಲಲವ ಔನ ಅಬ್ಬರ ೫೧೮೮೪9 ಮು 

ಇಲ್ಲ. ದಿಸೌಟಲ್ವ ಎಕುಖಬೆಿ ಅಟರಲ್ಲಿರಿ ಅಜೆ ಯಂಾಅಾಔಯ 
ಇರಾ. ಲೆ ಜರಾಲಿಆತೆ ಜ್ರಾದಔಿದ್ಧ ಸೂ ಲುಯಾದಿಕೆಲ್ಟ. ಔರಿಜಸೆ 

ಲಾಲ್ ಫುಲ ಇಲ್ಲಲು ರಿಶೌಬದ ಇಲೆ ಉದ್ದಿ ಉತಾರ ಶಮಂ 
ಅಫ್ಲಿಜ್ಞಲಿಶು ಔಖೌಬ್ಣ ಲಊಾಶುಅಿ ಹಗೆ ಇಆಲರು ಜಂಯೆಯಔ ಔಯ. 

€. ಬಾರ್ಲಿ ರಿ ಜಬ ಇಂರಿಕು ರಅ್ರುಳದೆಕುಲಿ ಅಳು 
ಇಲಖ ನೈಲಾಲ್ಬಲರಿ ಬಿಖುಅರ್ರೂಖಬಿ ಲಿಜ್ಞಾಯೆಂ- 

ಈ. ಆರೆ9ನಿತೆ. ಲೆಜುಲಾಯನೆಕ್ಕಿ ೮ರಿಕಿಟಿ ಓಜಾ ಔಮಿಲಜಾಲಾ 
ಈ: ಛಿಲೌಜ ಅುಢಿಬರೆ' ಜ್ಞಾಣುಬನಾರಲಾಹಾಅ ಜ್ಞಾ ರಾ ಅಲೆದ. ಅಠಜ 

ಆಳ್ತೂಲಿಖ ಅನಘ 5 ಔಕೆಯಾಯಕೌಿ ಔರಬೌಂಲಬೆ ಇದಿಜಜಿ 
0. ಬಳಿ ಐರ'ಈ ಬಾಂಗಿ ರ್ರೀಯೆಎ.  ಔಯಾರದ್ಲ ಆರಾ ಡಬ 
ಭ್ರ. ಅಳಿಕೆ ಜ್ಞಾಿರರಿರಂ ಔಯಜ್ಞುಜ. ಅರಿಲಿ ಇಯೆಬ್ಬಲೆೊಲ9 &ರಿ 

ಲೊಣಿ ಅಕುಕ ನಿಲೀ ಇರಿತ ಅುರುರಿ ನಿಮಿಜುಣಬೆ ಎಲ್ಪಲಾ 
೮ ಉದಿಖೌಲ್ದ ಅತಿ ಅಉಲಔಲ ಅಳ 6ಎಂದಲಾ ಔಖೌಬ 

Ow: ಅಡರಾಂದಿಲ್ಲಿ ಖಿಬದಭೆಜ್ಲಾರಿರೇಣ್ ಖೌಜ್ಂ ಜಲಯ ಉಯೊದಾಕು 

ಲ ಜವೆ ಅ ಲ್ರಲಶು ) ಬು ಅಲದ ಪಲ, ಅರ್ರಾಂಲುಲ ಘಾ ಭ್ವರ್ರುಯಿ 
ಲ್ಯ ಐಬಸ್ರಾಂಜೀಸ ಇರು PN ಖಾಜಾ ಈರ ಬಿಜು ಬಶುರಬ್ದಿಕು. 
ಜಸಬುಲ್ಲ ಖಿಲಾಡಿ ಹೆರಿ ಭಲಿಖುಬ ಅಲಕ್ಷಿಂದೆಬಿ. 
ಎಡಿ ಆಲೆ ಅಬೂ ಹೆ ಜಿಲೇಂಡೆ 6 ರಜ ದಿ 

: ಆಯೆ ಅಬ ಔರಿಯಜ್ಞಂ. ಇರಿ MTs | 
ಕ್ಷಿಶಾರುಅ ದ್ವಿಜ ಜ್ ರಾಯ ಎಲ್ದಿಲಿಎಲಿರುಸೊಬೊಜ್ 
ಅಖುಲಬ್ಲ ಐಲ್ಬ ಡೆ ಕುಖಟದಔಲ ಕೈಲೆಔ ಬ್ಹಳಯೆಂ ೮೮೧ ಅರ್ವಾ 

ಆ: ರಿರ್ಬಔಿಆಗೆ ಉಂಲರಿಲ್ಬರಿಲ್ವಾಂ- ಇಲ್ಲಲಿಿರೂರಾಡಿಲ್ಕಿ ಏಲ್ಲ 9 
ಕೌಎಲ್ತೂಯೆ ಅಬ ಲಾಲ 'ಅಜ್ಲೌಬುಲ ಆರಿ ಆಜಲಿ ರಾಬರಿ 

ಲ 
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ಅಳುಜ!ಬೂಅಯಾಬ ೧ಆಲ್ಬಲಿಶ ಅಲಲ ರರಾಅಾಶಾಖ ಇಲುಲ೦ಿ ಲಳ 
" ಅಉಜಖಬುದ್ಧಿ *ಲುಆರಿ ಎಲ ಬರುತಿದ್ದ ಪ್ರಬಕ್ಞಾಬಶಾಠ ಲಉದದ್ದಿಜರ ಬನ್ 
" ಇಬಾಲುಖ್ ಕ್ಲಿದಿಜೆೋದ ಪ್ವಲಿರ ಸಟ ಲಿಬ್ರೆ ಅನಿಅ | 
ಉರಿಯ ಬಲು ರ ಬಿದಿ. ಬಶಿಬೆಿಖದನ್ಧ ಔರ ಇರುದಿ ದ್ವಿಜ್ಶಾಶ್ಯುಖ: 

- ಈಜು ತರುಆರಿ ೧ಜೂಖುಜ್ಮಡಿ ಹೊಡೆದ. ಲಾಜಾಖಾಕ್ಂ ಲೆ ೨೭ರ 
ಕ್ಷಿಶುಮಯಿಕು ಬಳಿ ಜಲಿಜಿಔಖಾಬೆಖಾ ಬಲ್ಲಿಳುವ ಜನ್ಯಾ ವು 
ಲಲಾಕಿ ಬರಲಾಲಾಸ್ಟಾ, ಆಬಬಿ: ಶುದ ಲಿಜಜಾ ಎದ್ಲಲಿಐಆಲಿಕಾಖತೆ 
*ಇಬೆ೦ ೨99ಎ ಬ್ರಸರೊಧಿ ಬಠದಔಜಾಲಿದ್ದ ಅಪ್ಪಾ ಸಂತೋಷರ 

: ಡಶ್ತಾಪ್ರರುಯಲ್ದಿ ಇದಿಲಿಐ ಬಿಿಜ್ಜುಎ.. ಅಲಿ೦ಿ ಎಲ್ಬಲಿಕಿರೂಯ ಅದ್ದಿಜ ಜು 
೮ ಜರಿಮಿಎಂ ಹಮಯಿಶ್ಟಾಯ ಇಜ್ಔಿಈ ನಿಬಿರು ಜೆ ಐಜಿ 

ಅದತಕುಅರಿ ಅಬ ದವಿಘುಜಲಟೆ ಲದ ಜರಿ ಅಜಲುಜ ಜಾರೆ 
ಮಾನಿ ಇ9 ದವದ್ಲಿ ಜರ್ಮಶಾ ಇಂಡಿ ಠಿನ್ರಾಲಾಧ್ವಿಆನೆ ಬುಲಿ ಇಬುಲಿ, 

"ಬಕುಳ ಅಲುಬೆ ಅರೆಯದ ಇಯೆಬ್ಬದೆಲ್ಟಿ ಉಲಾಯೆ . ಭಖ ಈರಿ 
« ಬಶುಬೆರಿಜಾ ಔದ್ರೀಲಲ್ಫಿ ಓಿನ್ವಿರಿ ಜ್ಞಾ. ಲೆ ಏಿನ್ರಿರಿರ್ದಿ ಅದ್ವಿ ಲೆ 
/ ಔಗ್ರಿರಲ್ಯಲು ಶುಲಜೆ೨ಿ ಹಖಶಾಲಿಲ್ದಿ. ಲುಜಾಯಿ ಅ್ರಖುಬ ಬಾಲುಜ್ಞರಿ. 
: ಜೆಣ್ಣುಬ್ದಿ ಲಲಿ ಅಳಿಲ ಬೃ೦ಿಲಿ% ಆಲಯದ ಆತೆ ಹಂದರ 

; ಅಲಿಜತಬರಿ 5ಶತಲಆಕ್ಟಾರಿಕ್ತಾದ- ಲಿಲುಪಿಗೆ ಅನಯರ ಜೆ. 
ಬೆಬಿಲಿ ಲಿಯಾದಿಜಗೆ ಟೆಟೆಜು ಜರಿಸಿ ದಿಜೆದ ರುಣುಂಲಲುದಿ. 

. ಬಲ ಯಿಲಾರಾಯೆಲ್ದ ಅಗರಿ ಔಖಶಾಲದ್ದಿ ಆರೊಲ್ಲೋ್ ಈಲ್ಲಿಃೆ ಉದ 
ದಿನ್ನಿ ಔಎಂತ ಖಾಜಾ ಅಲ್ಲಲಿಎಕಾರಾಆತೊಬೆಂಿ ಬ್ಲಾ ಜರಈ ಅಲ್ಲಿ ಅ್ರಬುಬು 
ಅರಠಿಲ್ಲಾ ಆಜ ಔಯಿಜ್ಚುಬಿ 

ಔಿ8ಂಖ ವಿಶಾಲ ಜಿ8ಿಂಂ ಜ್ಯವಿ್ಮಲಿಬ ಬಿಲ ಹಲ್ಲಿ ಅ 
6ಜಿ ಆಮು ಬ ಉದಾರಿ ಛ೫ಅಕಾಲಾಲಿಅ೪ ಬ್ರ ಬಿಂಬ 

ke ಶಾಧಿಜಾಲಿರ್ದಿ ಅದೆಜ್ಬಲಶಾಅಐ ಜುಃಣ್ಣಿಕು- 
೪ಬ ಜೆ ಎಘೊಬಬೆಣೆ ಮಿವಿಜಖಿತಲಿವ ಲ್ರಜುರಯರಿ ಕದಿ 

Ep £ನಿಬೆ ಬಠಿಲ್ಲ ಈಘೌಲ್ಲಿ ಬದ, ಲ್ರಶಿತೂಖಆಗೆ ಲೀ 
ಎರಿ ಬ್ರಸ್ರಾವೆ ಜವಿತಿಕಲಅಣೊಬವಿ ಅರಿಶ್ರಾಯಂಐಡಔಿ ಬೆಬಿಶ್ಚುಡಿ೬ಒ 
*ಬರ್ಡಿ ಬರಿ ವಾಜಳೊಬೊಪನ ಮಿಲಿಬಲೀಾಲಿಡ 6ಬ ಅತೆ 
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“ah ಇಲ್ಲೆ ಈಕಡೆ ಮಿತ ಮುಂೊಬೊೋ ಜಹಿಿಪೂಲಔ ಬುಡಿ 

ದಜ. ಅ ರಿಈಬಲು ಜಲ ವಏಿಟೊಜೆ' ಲೀಲಿಬಲೂರಕಿ ಆಈ 

| ಆದ ಲ5ೇೋ್ರಜಸೆ. ಎಬುಂನದಿಯಆತಿ ಬಿರುಲ್ರಯಿಂಜುಸೆ ಅರಲಿಜ೦ಪ್ಷೀಣೆ 

ಅಲಲಾ ಅರು ಪದ್ದ ದಲೌಬನ್ನಿ ಆಈ ಬೆ ಅರ 

ದಂ: ಅಲಿ ಅಅುಜಾದಿಲಯಿಜ್ತುಖ. ಇರಿ ಔಂತ ಅಜ್ಜಅ೫ಂಬೀಣೆ 

| ಅಂರ ಬದ ಎ ಇರಾರಾಅ ಈಾಜದೊಡೆ ಬಾತಿ ಇರು 

ಔರಿಆಲಾದ್ದಿ ಬಜಲ್ರತೆನ್ಸಿ ಏರಿಅಶ೦ದ್ಲಿ ಶು ಖೂರರುದು ಬ ಸಾ 
ಬಲಿ. ಅಬ್ಟೂಲ ಜತ ವಾಡೆಯ. ಜರಿತರುಜಾೂಜೊೆ ಬ್ರಿಜಜ್ಗಬೆ ಲಜ್ ' 

ಅಧಿ ಬ್ರರಿಂಬೇಣಿ ಇಲ! ಅರಬಿ ಅಲಾನ್ದಿಬೊಂಜಾಔಬಿದಿ ರುತ್ 

ಈ. ಇಎರಿ 5 ಈಜಿದ ಅ್ರಲುಬಿಬರ ತಾಆಾಟ್ದಾಯಿ. '  ಅಕುಂಶುಳಿ ಜರಾಣ | 

ಅಣ ಬಲಿದ ಎಲಲಿ ಅಲನ್ನಿರಎರಿ ಬಫ್ಲಿಾನಿಶುರಾಜ್ಞಬಿ ಆ೭ಲಕ್ಲಿ 

ಅ.೨ ಜ್ವಿಜಬಿಕ:ಣೊಬಂ' ಲಿತಲಿಬಮಿಇಲದ ಮುತೆ್ರದಲ್ಲಿ” ಈ ಆನ 

ದ: 8 ಅನಿರಾಲೆ ೮೪ ಬೆ ಅರಜುಲಜ್ಜುದ* | “ಅಕೆಲ"ಅ 

ಅಬು ಆುಳುಣೊಬೆ ಅಲ್ಗೆ ಹಿ ಲಿಮಿ ಇರುಶು ಎಲ್ಲರಿಐರುಬುಆಸಿದೆಂ 

| ಲಸ ಬಾಲಿ ಔಯಶ್ಟೂಯೆ: ಸ | 

ದಃ 'ಜಮಿತಿವುಳುಖಬ ಈರ ಬೊಕೆ ಮಿಬಾದಿ ಆಕಾಲ 

“ಈ ಬಿಕುಾಜಿಂಬೆಅನ ಅಘಾತ ನು ಹೀಗಿ ಬ್ವಲಾಜೆ ಕುಲ್ರಜಾರಿ ಅ ; 

ಧಃ ನಧಿ ಜಲಜಾ. ಕರತ 580 ಈಎರಲಜಆಂಬೊಯಿ ಕ್ಷ 
ಜದ ಜಲಾಯಿೀಜಯೆ ಇರುಲ್ಬ. ಆರರ ಭಾಬ "ಆತಮ 

ಈ ಜಲಾಲಿ ಜದ ರೂಂದಿ ಅಎಲಿಕಾಗಾಜ ಈ 88 ಜರ್ 

ಈ. ಅರ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ತ್ತಿ ಹೀ |. ಔಜತೆ ಲಜ್ ಸಾಲೂಲ್ಲೆಯಓಿ ಜಾಯೆ: 

Bar RE ಬಿಯಶುಔ್ಷಿ ಖರರ್ ರಿನ ಅಯಿಬುರೇ 

ಈ. ವಿಸಜಕೊಬಂಹ' ಈಲೌಂಯ ರಿಶಲಅಲ್ರುಲ. ಇಜಸಪಾರರ್ ಔತ 

ಅಯಿಖಸೊರಾಳಿ'ಈಲ್ಪ*ಸಲ ಕಾವರುಲೂದುರಿ ಲಿ5ಲಿಕಾಹಕಾಬೊಯ್ ಅಲ 

ಔಯ ಹೆಯಿಜ್ಯಾನಡೆ ಇಂರಿ 99 ೧೧೦ರ ಅನುಜ ಎಲ್ದಿಚುಅಂ ಡೆ 
ಹನ ಹರಿತ `್ರಣುಲ ಔತ ಡಬ ಠಂ ಬಿಲಿ ವೆಯಕ್ಞುದನಿಶಾ ಆಜಾ ತ 

: ಈಜು ಕುಳ ಲಔ ಆನಂ ಅಲ್ಲಿಸಾಬ ಮಿರಿಅಂ್ಲ ಅರಿ 1 

ಘಂ: 9೦೦್ದ ಲೌಐಳ ಜರ ಈ ್ರೋಕ್ನಿಯ ಮೊಖ ಜುಜಅಬಲಿ್ದ ಬನ್ದಿಲಿಪಿಣೆ' 
pp 



ಇವಳ. ಕುಖಿ್ಪಲಟಔಬದೆ ಔಲೆಯ. ಜತೆ ಯೆ, ಅಲುಶ್ರೂಂ5ೌಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲ 

ಹಲಲ ನಿನ್ನಿ. ಜುಜಾಅುಅ ಕಲುಲ. ಲುಶ್ರಶೌಲ ಲ್ಲಿ ತ ಯ ನಿಯ 

ಎಂ ಮಲು ಭೂತ ಜಾಲರಿ ದಕ ಆರ ಬಜು ಕರದಲ ್ 

ಈ. ವ ಕು ಜ6೮ ಲುಜಬಲ, ಬಲಯ «6೫ ಈ 96 ಜ್ಥಿಬ್ಬ 

ಜುಶಾರ ಕುರಿರ॥ಧಿ ಎಜಿ ಬಿಐಬೆ ಕ್ಯ ಲಿಜಾಡ್ರಿ ಬಜ್ರೋೇಬಲ ಈಖ 

623 ಅನ್ನಿವಿಅಜ್ದಿರಂಯಆಸೆ ಅಜಖುಂಲುಬಿ £ಮಿ ುಪ್ರಿ ಇಂಜ ಹಿ ಲಜಲುಬಿ 

ಈ). ಚಕಾ ಮಿಯ್ಯೂ ಲಂಅಇದ್ಧ ಇಲಾಕುಖುಲಿವಿ ಅಲಾ ಅಿತಬಂಲ 

ಜಿಅ ಜಲ್ದಿ ಲರ ಕಾೊಬಲ ಬಜಾರಿ ಉರಿ ಇ ಇಲುಓರಿ 

ಮಿಲ್ಲಿ ಅಜಿರ ಬೂ ಇಅಔ ಎರ್ S
E 5 ಅ್ರ್ರಿಜನ್ ಎ 

ತ್ತ ರಿಂ. - 

"ಈ. ಜ್ ರೊಜಲಜ ಜಿ ಅಘಾಅಖ್ಿಂಬೆ 6ಜಿ ಲಿಃಲಿಜಖಿೀಲ೮ಔ ಅ್ರಖಾರೆ 

ಮ; ಲಿಲಿ ಇದ್ವಿ ಔಮಜಿಃ ಖರೆ ೫ ಬೆರೂಜುರಿ ಅದೆಆಂಆರಿಲ್ಲಿ ಜುಲ 

ಆ. ಹವು ರಾಳ ಸೊಹತ ಜಾಲರಿ ಆರಲು ಔಯ್ನುಬಿ. ಪಕಿಂಲಿನಿ 

ಜಜಳೂಯ* ಉಜುಶಾರಿ ಬ್ರಸ್ಯಾಾರೀಲಸೆ ಬಠಲ್ಲ 2 ಲಿಜ ತ ಔಎಆಲಿರು 

. ಅಸೊಯೊಸೆ ಜ್ಯಜ್ತಾ್ರರಾಯದ್ದಿ ನಾರು ೂಜೊಬಾರಥಿ ಬಂದಿ. 

ಉಂ... ಈ ಆಕೊಬೊಂೊಲ್ಬ ರಾಯಲ್ಟಿ ಜಲಿರಒ ಜರಾ ಅಲತೆಂಅಲಾಳಿ ಅಕ 

ಜಂ. ರಾಯರ) ಇಂಯರಾಲುಲಿತಲ ಉಲಾಲಾಸ್ಟಾಯ- ಲ ಅಸಲಿ *ರೀೂಟುಬೆ 

ಅಔ5ಫಿ೦ಿಎಜ್ಟು ಬಾಲಕಿ ಈನ್ವಿಜನೆ ಅಮನುನೆಲ ಜಯ 
ಲ್ರಜುರಯರಿ 9೦ 

ಅಂ ಲೈಬಅಲಿ ಎಂಬೆ;  &ಿಬೆ ನ" ಬೆಲಿರ ಎಬ್ಕುಜಿ ಅದಿರು ಅಕ ಇತ 

ಕ್ತಿ ಅಯೆಜ್ಬಬವಿಕುಆಸೇಬೆ *ಐಎರ್ಬಬರ 6ರ ಬಔರೀಬೆಬು. :  6ಯಿರ್ಬುಪೆಲ್ದಿ 

ಅಣಿ). 6 ಈಜಾಗೊಬೊಂಗೆ ಅಂಗೆ ಅಬಿ ಅಜಾದಿಶಾ ಧ್ಯಭಿಲುಳೋದ 

2 ಅಿಸಾಜಾಜಕು ಬೌಡಿ ಔರು ವಲಿಬರು ಅಲಿಖಸ ಅರು ಶಾಯಿ ಅಲ್ವಿ 

ಡಾ. ಭದ್ರಿಖಾಕಾಜಾಬದ್ದ ಜ್ಯರೂರರ್ ಲರು ಆಸೊಬೆ ಇಬುಯಿ, : ಅಖರಿಿಯು ಇಲು 

ಲಾಲ. ಆತಿ ಎರ ಬದಲಿ ಜುಬ್ಬ ಅಯಿತ್ಚಾದಿ- ಶ್ಲಾಜಕ್ಕೆಶಾಖರಿ ಬಜಿ( (ಆವಿ 

ರಾಜನೊಬೆ ಇಲ್ದ ಲರ್ಗಿರೂಯಕು ನಿಸಾ? ಫಲ ಕಲ್ಮಿ ಆರ್ಟ 
ಬಿ 

ಖುರ್ಸಾ ಜಬಿಖಾ ಇಬ ಅಲ್ಬಿಗೊಂಉಗೆ ಲಾ ಲಿರುರಳಾ ಇಲ ಲಲಿ 

ಲಾಲ್ರ- ಕುಲಿ ಲಿ ಜು ಗೊೋಲೊಂಯ ಇಜೆಇಂದ್ರಿ ಐಂ ಲಳ ಛ್ರಾಕಾಖೊಬೊಂಿ 

ಜಾಣ: ಬ್ರಾರಿಂಿಲ ಅ ಬ್ರಶೌಲಿವಿಜಲಿಆಲಲ್ಲ ಐ ಲಶ್ಟ್ರಾಲಿಕ್ಚವಿ. ಲಈುಆೊಬೆ 
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ರಿಲ್ಲಿಮಿಜ್ತು ಉಬೆಂ; ಅಢಿಶೌಯಕ್ತಾಯಿ ಎವುಳುಖಾಬೊಖ ಈ. 
ಅದಿ ರಿ ಬ್ಛರ್ರಾಬಿ ಶಸ್ತ್ರ ಜಅರಿ ಅಠಧಿಳನ್ನಆ್ ಬ್ಲಿಣೊಕುಡಿಖ ಇದಾ 
೨೮೮೦, ಐಂ ಅ್ರನಾಯೆ ಔಮಿಂಸಗ ಅಳದ ಬುಜ ಅಬಿಠಿ ಜ್ಞಾ ' 
ಅಬನ್ಸಿಅಔ ಜಿಮಜ್ಜಂ. ಅರಿ ಲ ಈರೆ ಇಲುಔ ಉಬ್ಗಣ 
ದಾಖ ಬನಿ 2೨03 ಅಂಗೆ ಔಮಿಖಾನಮಿಳುಎಬೊೋವ ಬ್ರರು್ದಿ 

- ಜುಲ: ಎಲಾಲಿ ಇಲಾಡಿ ಏಜಖಾ:ಕ್ಠಿಲೌದಿಜಿಡ ಅಲ್ವಿ ಬೊಬೆಬ. ತಂಬ 

ce ಶುಅಃಜೆ೦ಿ ಬಿಮಿಖಾದ ಫನ್ನಿ೨ಂ ಅಖಾದಿ.೦ಿಜ್ಞಂಆಸೆದಿ 

ಇಜ್ಖತ 0 ಹೊದೆ ಇನ್ವಿಇಸಿರು ಬಂ ಅರುಣಿ ಉಬಂರಳ್ೆ ್ತುಲಿ 
ರಿ ಆತಿ ತ ಐಲ್ತಿಖಂ ಡಲ, ಔಜ್ದಾಬೆಜು 6 ಜುಆಗೊಬೊಂ್ ಈ 

- ಲಖೊಂಯೆಲ್ದ ೨3 ದಿದ ಲುಜಾಯ9 ರಾವ್ ದೆೇಜೆಔ ಅಮಿ ಉಳಯಾದಿ 
: ಅಡೆಬ್ಬಬಲಿಅ:ಣೊಬೆ ರಜಕ ಲಜಕೂಲಿ ಅಲ ಶಾಂಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಲಿಂತಾ 
ಜುಖತೊಬೊಲ ಅಶ್ನಾಅಿ3ಯಿಕದದ್ಲಿ ಥಜ್ಲಾತುಕುಂಯಣಿ ಲಿಪಿಜಲ್ಲಿಂಬೆಬು. 

ಅನೆಎವಿಜೆ- ಈದ53ಎಜೆ ಜುಡಿಐತೆ' ಲೆಲಾಜಲಿ ಆಧಿ ಆ ಜಲ 

ಅಲಉಬೊರಿ೫ ಜಔ5.೨ಲ್ನದ ಅಲುಜದೆಲ್ಬಬೆಡಿ ಉಶಾ ಲ್ವಲಿಯಿ ಆದಿ. 
ಆಶೌರಿ ಅಳುೂರುಕ್ಲೊಶುಳ ರಂ೦3 'ಜರಾರಾುಲಿಬವುಾ ಅಔಆಜರಿ 

ಜದಿಆರುರಿ ಈಜ್ಞಾಖ ಬಂಜುಂರಲ್ಲಿ ಕೆಔಲಾಅಅ ರಾಠಿ ಬರಾ 
ಅರೆ ಅಬುವಿಬವ್ರಾ ಎಶಾರೆಯಲಿಕ್ಕ ” ಜಾಮಿ ಔಿಬೆಲಾಳಿ ಎಲ್ದಿಬಿಲಲಿಲ್ಲಿ ' 
ಜವಿಅಸಾರಿ ಎಿಬಿಖಯಾನುಅ ರೊನಿ ಬರೂರ ಣೆ ಅಬುಲಿಬಣ್ಲಿ 

- ಜಡಿತಅುಶೌಬಲಿ್ದಿ ಇದಿಆವಿವಿ  ಜ್ಞುಖಾಬೆ ಜಾಯಲಿದೆಲ್ಲ ಜಯಿಜಾಜ್ಬಲ್ 
ಬುರಲೀಂಪ ಜರಿದ ಅನ್ನಬಲಿಖಕರಿಖ ಬಂ ರಜಾದ ರಜಾ 

ಅರ್ರಾಬದೆಕ್ಕೆ ಐಖುತೆಯಾತ್ ಅ್ರರುದ್ದಿ ಎಮಿಕುಖ ಜರು ಆಅ ಯೆಯ 
: ಅಲಿಲ ಇರಾಇರುಅ ಆಲೆ ಅಸ್ಲಿಅ ಜೌ ಅಬಮಿಕರುಲಂಬಔ 
ಲಮಿುಕುಘಖ ಅಜುಅಲಾಯ ಬುದ ಎಬಕ್ಟೆಆತೆ ಕುಲ ದಲಿ 

: 6೦೮೮೨೨ ಜೂಪಿಂ. ಅಜಲು ಆಳುಣೊಬೊಖೆ ಉಂ 
.: ಬುವರಿ ಆಕುಣೊಬೇಖ ಕುಹೊ ಜಃ ಜುರಲಿ, ಔಂಲಯಿ 
ಲ ಜಾಖಿಮಿಶಾ ಜ್ವರರಿಜಾಲೂಡಿ ಔಎಲಿ ಆರಿಶುದ್ಧ ಬ್ರ ಕುಚ 

ಜರಡಿ per ಆಂಜ್ಟಜರ ತ್ ಆನಿ ಇನ್ನಲಿಎಆಲ 
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ಉದ ಔ ಎ? ಅಲಿಖದನಿ ಅಲನ ಏಂ ಆಜಾಂ ಎದಿಬಿಡಿ 
ಲಿಜಾಆಶ್ರಾಜರಿ ಕುಮಿಖಬಿಸಾಜ ಪಾತ ಉಡಿಲ್ಬಿಎಡಿ ಇಬಿಬುಡಿಯ ಜಲಾ 
ಅರುಲಿಶರಾ. (ಕ್ರಸಂ ಅಲುಾಾಖುಔ ಲವ ಔಯ:  ಅರಿಲಿ ಇರು 

ಅಶು ಹಾಹಾ ಈರಿಂಉರಾ ತಹಯಿ ಜಾಮ ಖ್ ಉಲುರ್ದಿ ಅರು 

ಆ್ಶಾಯಿರಿ ಈಖಶಾಯೆ ಅಬುಲ್ರ ಇಲಲ *ತೆರಶೌಕ್ ಅಲ್ಲು ಏತಾ ಟಚ್ 
ಲ್ಪ. ಕುದಿ 53 ಆಜಿ ಅಮಖುಬರಿ ಪರಾಗ್ ಜಟಿಲ ಅನ್ಹು 

ಅ. 

`ಈ ಆಸೆನಿಆಶಾಜಣರಿ ಬ ರಬ್ಬಿ ಬಿವಿ ಉತ್ರ ಜಲ ಔಯಾಲತೆ 

ಐಡಿ ಇರುಲಾಜ ಓರ ರ ಔರೀಸಿಲಿಆರ ಜನೆ ಅಖಾಅಖೌದಿ ಅಜೆಲೌಬುಕ 
೪9 ಉರಿಗೆ ಜುವಕುತರು೦ ಎರಿ ಆಜಿ ಇಲೌಿಎಕುಟ 
ಆಟ ಇಲೂರುಬಸ್ ಲಿಜೂಬೆಬ್ಮಾಲಿ ಅರು ೨9 ಈದ, ಕಿಲ್ಲುಕ್ತಿ 

ಇಲುರಲಿ ರುಖ ಆ ತಲಪ ಖುನಿಅ ಲೂಯಿ ಅನಬಿಖೆ ಕುಲಜ ಅಿಆ ಅಜಾ 
ಅಲ್ಲಾ ದಿಟ ರಜ ಅಚು ಔಂಅಜಾಔ ರಿಅಿಜ್ಞುಆಆಧಿಎಡಿ ಬಿಂೆಐ. 
ಅಲಿರಿ ಅಖಲಅಾಂಯ ಅಿಂಬೆರೆಖಾಔ ಬಾಅಿಜೆಜರಂಅಜದ ಜ್ಜುಂರಜಿ 
ಲಿಲಿಅಜ್ಞುಖಾ ಜಾ ಲ್ರಬಿಲಿವಿಖ ಅಕಿ SE ಇಲ್ಮಿ 
ಬು ಶಾಂಕರ ಜ್ರಾಜ ಗ ರುರುದಿ ಎಲಲ ಅಕುಲು ಈಕೆ ಮು 

, ಲ್ಹೂಸಾುಶಲ್ದಿ ಅಿ೨ಬೆಳಿ ಲಾತ ಐಡಿ ಖ್ತಿಜಖೆಲಿ ಹೆ. ಬ್ವಂ9 ಜಯ 
ಖರಫಸಾಜಸಲ್ಧಿ ಜಲಿಖುಕುಘಾಯ ೧೪೫೨ ಆದ್ವಿ ಉರು ಅವಿಕುಂಗಬ ಜದಿ 
ಬ್ಲಈಜೆಬರಅಳ? ಒಡ ಇ ಈಕ್ಷುಎಂಆಸಿ ರಿಮಾಲಕ್ಞಾ: ಅಜುೂಶುಅ ಅಶು 

ಅನ ಉೌಎತ ಮಡದೆ" ಲಿಪಿ ಸ್ ಕ್ ಅಲ್ಪ “೦ ಜೊಡೆಐ. 

ಅಬವಿಬಾಯ್ಗ ಲಬ (ಎ ಬಳಿಖ್ ಬರೌಲರಡಿ ಅಲ್ಬಂ ಅಂ 
ಜ್ಹುಖ ಇರರು ಅಂಲಿಸಲಿ. ಐಲುಆತೆಯುಡೆ ಬಲ್ಲಿ ಟಕ ಅ ತಿಂ 

ಫಿಸ್ಕಅ ಇರುಆಶಾಯಲ್ಲಿ ಇಜುಜಾರಲಿ ಅಜುಲಾಣಿ ಮೀದ ಆತಿಲಾಡಸೆ ಬಕ 
- ನ್ರೀನಿರಿಎಡಿ ಕಡೆದ. ಇಯಿಶುಅ್ ಪ್ರಬಿಕ್ನಾಬಬಿಕು ಬೆ ಅಲ್ಲೊಜುದಿ 

ಅಾಣಲೀರ್ಲೊಜುವಿ' ಅಳುಳಅಯಿ ಇಲುಜಬಿರಿಬಕ್ಕಿ ಔಮಾಂಆಖ ಶಾವಸ 
ಬಿಪಿ ಹತಲ ಔಶ್ಯಜಲದಿಲ್ದ. ': ಎಮಜುಜಖರು ಅ್ರಬಿಬಿಲಿಕ 
ಅಲಿ: ಎಂ ಗರಿ ಔವಿಜ್ಞೂಯೆ 9 ಲಿಟುಈ ಜಲದಿ] ಲಾಅ 
ಢ್ಯಿಲಿರಯುರಾಖಾಯ- ಸಾರಳ ಲಿರು ೪೦ ಲಿಮಿ ಐಂದಿಜಗೆ ಇಚಾಂಲಾಜತೆ 

ಅಿಖೂಬಜು ಆಮು ಜೊಬೊಖೆ ಅರ ಆಶಿ ಎ ಇರಿಸಿ 83 
WwW 
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$೫ಲಿರಿೀಆಅತೌ (ಈ ೊಬೆ ಲಾಲ ಬಿಮಿಶಂಲಕಾ ಹೊಲಾಲಾಜ ಕ್ಟ 
ಅಂ. ಡಲಿಯರುಶಾಯ ಜಾರ ಘೂಬೆಬ.  ಬ್ಲಲರೆಕುಬಹಾಣ: ಖಿ 6 %ಲಕಾಅಸಂದೆ 

ಲುಂಕಾಜಕಾಹಕೊಲೋಯೆ ಜಗಲಿದಿ ಆರಾ ಈ '55ಬಿರ್ರಾೂಜುದಿ ಅಯ್ಯ 

ಖುಅಕಿಶುಣೀಬೊದ ಜಲ್ಪಲಿಲ ದಜೆಬುರ ಈ ಬೆಣು ಅಿಕುಜ ಬುಡೆ ' 
೮). ಅಶೆ ಜಾ ಈಲಾಲಾಖತೆ ರ್ಲಿವಿಖಾಬೆಬ್ಬದ ಈದು, ಜಜಾಸಗ್ರಿ ಇದು 

ಅರು] ಬುರ ಈದಿ ಜಲ್ದಿ ಇಂಲಾಲ್ಮಾರಲ್ಲಹಾು ಇಂಉರಿಔಎಆಗೆರಿ ಅಲ್ರಿ 
ರಾಈ. ಲುಜಾಶಾಖ ಇಜುಚ ಶಾಯಿ ಅಬೂಲೆವ. ಬೀರು ರೂರ ಬಜಾಂರಜ್ ' 

ಇಬುದಿಲಬರಿ ಜಿದಿಆದೆಲ್ಲಿ ಇಲೂರುರೊಲ ಈ ಅ ೮:5 ಆ! .ಬಾಜಾಂರಲ್ವಿ 5ಲಿಜೆ ' 
ಅ ಉಯಹಿದ್ದಿ ಇರೂರುದ್ದಿಯಬೆ ಲೌಬುಲ್ದ ಶಡುಔಡಿಆಕೆ ಅರಾ ಔಣ 

ದಿ. ಅುಬ್ರರೆ ಅ ಖೌಬುದ್ದಿ ಅಮರು ಬರಲಲ. ಜಣ 
ಖಾದಿ ಅಮರು ವಿರುದ ಈೋಯೆಣ. 

ಡಂ.  ಔಯಲಿಚಲಾಂಯೆ ಕಲಿುಕುಖಂಯ ಅನಾದಿ ಎಲೆಟಜರಿರಾಜೊಬೆಲ್ಲ 
ಈ. ಕ್ಥಲಿಉರುಖಾಐ ಅುಯಯ್ಸಾ ಇಲಿಅುದಾಗರಾ ಬವಿಯೊಐರಿಲಿರಲಿ ಜ್ವಮಿ 

9 ಅಶುಅ ಜರದಿಐಬ್ಬಂಅಅಸೆ 'ದ್ರರಾಸುಜಾಲು ಅಂಜಿ pee 

ಅಬೂರಟಿ ವಜಯ ಅರಿ ಶ್ರುಖ ಅಜ ಧಿಯದ್ವಶ್ರಾಖಔಂ ಖ್ಹನೀಜಾ 

6ರಔ ಇಖುಬರ್ಕುಲ್ಲಂಜತಡ ಔಯ ಉಸೆ ಅಬ ನ್ರಂದೆದು. 
ಔಣ. ನಯಜ್ದಲೇಜೆ ಛ್ರತ್ರಾಐಔ, ಈವಶಾಧಿದ್ಲಿ ಇಯೆಬ್ಬಜಲಿಕಾಲೂಜೆ ಸಜಿ 

5ನಲಿಐಬಲಿ ಆೌಶೊಬೆಜು ಬುದ ಸ ಸಾಜ, ಅಜುಔ ನಯ ಬ್ರಸ್ತದಿ ನಂದೇ ಕ 

ದ. ಆರೂರು ಅಳಲುತದೆ ಬ್ರಮ್ರಲ್ಲಿಎಯೆಂ ಇರರು *ಅಧಾಣ ಬ್ರಾದ! ಡೆ 
ಅರು ಅಗೆದಾಗ ಬ್ರ್ರಪ್ಷಇಯೆಯ ಇರೂಲ9 ಮಿಕಾಖಾಂದಿ ಜರೆ ಯಿ 

ಔಣ. ಇರೂಲುಅ ಅಯಿಲಬ್ಬ ಶೊ ಅಧ್ರಾಧ್ರೀಯೆಯ, ಕುಲ ಅಜನೆಯಬೇಡಿ 
ಭ್ರ್ರಾದ್ದಿಂಜೆಯ ಅಕಾಶ ತುದೆ ಬ್ರಲ್ರಾಧೀಯೆಯ ಆಕುಎಜಈ ಅಕಾ 

ಔಲಿ. ಅಯ ಭ್ಲಶುದ್ಲಿೀಎದೆಯ: ಇರಲು ಈತ ಭ್ರಕ್ರಾಧ್ರೀಯೆಯ ರಾ 
ಅ೮೪9 ಅಲಸರಾಎಲೊಯೆ ಚ್ರಶುಕ್ಲಿಲಯಯ ಅಜುಂಶುಅ ಅಟೂಳಿಔೀದೆ ಬ್ವಿರ 
ಲ್ಲಿಯ ಇರೂರು9 ಇಯೆಬ್ಬಲೊಹೆ ಜ್ಜಶ್ರು ಪದ್ಗೂಡೇಂ ಇರರ ಜ್ವರ ಲ 

ಔಡ ಬಲ್ಲಿಂಯೆಯ ಇರೂೂಲುಈ ಇಯಔಣಾಹಾಂಯ ಲ್ಲಬ್ರಲ್ಲಿೀಯೆಯ ಇರೂ 
ಅರೆಬುೂದೆ ಬಲ್ರು ಪ್ರಾಧ್ಯೋೂಯೆ ಅಕುಅಶುಅ ಇಲಾರುಜುಜ್ಬುರೊಜ. ಇಲ್ರೀ 
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ಅಕುಕ ಜರುತೊಜದೊವೆ' ಜ್ರಜ್ರದ್ನಿಂಯೆಯ ಅಕುೂಶುಅ ಇಲೆ ಲ್ಲಜ್ರ 
ವಿ ಗಜ್ರನ್ನಿಂಯ ಅರುೂೂಜಈ ರಲಲ ರಾ 

ಸತಾ ಕೂರು ಇಜುಬಈೂಂ್ ಭ್ವಸ್ರಾದ್ಧೀಯೆಐ ಆಜ ಅ ಜಲ ಜಃ 

(ಈರ್: ಬ್ವರಾಧ್ವೀಯೆಯ' ಅಜುಂಶುಅ ಜ್ಞಾನ್ ಬ್ಹಜ್ರಕ್ಷಿಇಯೆಯ: ಅಕುೂಶುಅ 

ಎಬಿ ಜೈಶ್ರಾಧ್ಧಿ ಇಯಂ *ಇರೂಲುಈ. ಜಠರ, ಧ್ರಮಿಧ್ಯೂಯೆಂ 
ಅಕುಅಮಿತ: ಅಯ ಕಂದ ಜರ್ರದ್ಲೀಯಯ ಆಕುೂಶುಠ ಅರುವ ಲ್ಲ 
ಪ್ರೀಯ ಅಕುಅಜುಣ: ಅಕ್ ರೋಂ ಲ್ರಶುಶ್ಲಿಂಯೆಯ: 6ಕುಠಶುಅ ಳಂ 

ರ” ಬ್ರಶುಶ್ಲಿಂಬೆಐ 6ಳುಧರುಔ.. ಬರಯ ಜ್ವಶ್ರಾಲ್ಷೂಯೆಯ 6ರಾೂಲ ಅ ಇದ: 

ಅಶೆ” ಜಲಲ ಏಯೆಯಿ: ಆಜುೂಶುಪ ಜಾಯಾ ಲ್ರರಾದ್ರೂಯೆಯ ಆಶು 
ಅರು ಲಿಡಯವದ ಶೂ ಜ್ವಶ್ರದ್ಧೂಯೆಐ,. ಆಜೂ ಅಲಿಯಾ ಜ್ವಶ್ರಾ 

ಪ್ರಂಯೆಯ' ಅಜಂ ಅ A ಜ್ರಶುಪ್ಲೀಯಯಿ ̀ ಆಜು ಈಜಲು ಲಾ 

ಅಜ್ ' ಭ್ರಶ್ರಾಲ್ಲಾಯೆಯ' ಇರಾಾಇಲಎ. ರಾರು? ಧ್ವಜ್ರದ್ಷೂಂಯೆಯಿ ಆಕುಂಶುಅ 

ಈ... ಹರಿ” ಬರಲ್ಲ. ಇರಾೂರುಈ ಅಬೂಬಬೂಲ ಭ್ರಶ್ರನಾಯ ನವಿ ಇರು 

ಇಲುಐ. ಅಮಿ: ವ ಅಂಶ ಯನಟದ ಆಜಿಲ್ಲೀಯೆಯ 
ಆಜುಇಪುಳು: OE ಚ್ಛಶ್ರುಕ್ಲಿದಐ ಇರುಂಶುಈ ಅತಾಬಯುಖಗೆಂಯ 

ಲಿ 

- ಜ್ರಶುಧ್ರಿ ಇದೆಯ. ಆಲೂರು ಕ ಜಾಡಿ ಇರು ನ ;ಶ್ರಾಜೂಯೆಯ ಇಉಂಶರುಅ ಉರ 
m 

ಠೂ ಲ್ಲಳ್ರಳ್ಲಿಇದೆ!ಿ' ಅಳುೂರುಠ ಲಬಬ್ರು ಈರ್ ಬ್ವಕ್ರಶ್ಲಿಇಯೆಐ ಇಳು. 
ಬ ಬಾಂಡ್ ps ವೆಬ್” ಆರೂರು ಉಜ್ಜಲು 'ಬಜಲ್ಲಿಯೆಟ. ಅಜಜ 

ಈ: ಯಾಂಜಾಜಾಡ್ 'ಬಅ್ರವಾಡೆದಿ: ಆಹು ನಂ ವ ಆ್ಬುಜಾೊಯೆ ಕ್ರಕ್ರಾಧ್ವೀಯೆಖ 
| 

ಇರರು: ಉನವುಜಲೂಪ ಆಶ್ತ ಅಯಯ: ಇಂರುಐ. ಜಾರದ "ಆರಿ 

 ಅಯೆಬಿ: ಜುಂಲುಳ ಜುಂ Pe ಲ್ಪಶ್ರ ಪೋಯ 4ಲಾಾಲುಈ ಜಾಜ್ 

ಅಖ" '್ವಕುಲ್ಲಾಬೆಯ: ಆರಾತಪಾಅ' ಈ ಹನು ಲ್ಲಕುಕ್ಲಿೀಬೆಯ ಆಕುೂೂಶುತಿ ಅ 

ಖಲಿ ಜ್ಯಶಕ್ಷಿ ಅಯಯ ಆಕಾಲ ಕುಣ ಚೋ ಜ್ವಸ್ರನ್ನಿ ಅದೆ ನವಿ ಆಕುಂಶುಅ 

- ಜಾ" ಬುವ್ರೊಡೆಬ ಆರುಂಶುಳು Ro 'ಬಜನ್ಲಂಡೆ ಅಶು 
ಇಲು9. ಕತ ಮಿಖಅಿಬೆಂಬ ೬ ಜ್ರರಾಗ್ರಯೆಯ ಅರುಅಶುಅ ಇಬಧಿರವ ಠಅಧ್ಲೌಯೆ 
ಇರುಾಇರುಈ ಭಟ ಜಶ್ರಾರೂಯೆ ಇಜಾೂರುತಿ ಮಾಳವ ತಿ 1 

- ಈರಿಯ್ಯ.... ಆರಾರು ಅರ ರಾಜು ಅಚ 'ಬ್ಞರಶ್ಲಾಖೆಜ ಆ ಇಕುಂಜ:ಅ' ಲಿಲು 
ಖಿ ಬ್ರಮ್ರಾಶ್ಲಿಎಯೆಯ. ಇರಲಾರ ಯಾರರೊಜೆ ಬ್ಲಶ್ರುದ್ದಿಎಯೆಯ ಉರು 

WwW. 2 
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ಅಔದೆಉದೆ. ಬ್ರಜನ್ರಿತಿಯೆಯ ಇಲಿ ಖುದಾ ಅಸೆಂ ಲ್ರ್ರ್ನಿಂಯೆಡಿ, | 

ಪ್ರೊ. ಇರೂರಿ9 ೌೊಖಾಬೆಣೆ ಬೃಪ್ರಶ್ಲೀಬೆಯ ಅಳಲು ಇಬಹೂಯೆ ಜ್ವಜ್ರರ್ವ 

ಇದೆ ಇಕಾಲು9 ಖ್ಣಔಂಖ ಬಲ್ವಸ್ತನ್ನಾ ಇಯೆಐ ರಾರು ಎಲ್ಬಲಿಯಕಾರುಆತೆ 

"ಅಬೆ ಜ್ವಲ್ರಾಧ್ದೀಯೆಂ. sa 
a 

ಣಿ  ಅನೇೇವಿಆ. ಇಯೆಸ್ವ ಆರಾ ಹಗೊಬೆ ಬಿಜಾಔಿ ಅಮಿಜಂಬಣಿ ಬಿ 

ಚ್ಚ ಆನಿ ತಿಕ “ಆರಲು ಸರ ಉರಯ ದೀ ರಿಕಾ 

ಈ. ಆರಾಐಧಿ ಆತ್ರಿಶ್ತಾಲಿಜಾದಿದರಿ. ಬಶಾಔಬ ಲಿರಿಐಜ್ ಬುಖಾಣ ಲಔ. ' 

ಅ3ದು ಮರದು ಅವಿ ೮0 ದಿಲಿ ಇಜ್ಲಾರುರ ಎಳಲುಧಿ | 
ಎೊಬೆರು ಅಿನಲಿಪೆ ಫಜ್ಲುಕನ್ಲಿ ಅಬ್ಬಿ ಲಕಲಿಕುಣೊಬೆಲಿ ಚಕ್ರಾ ನಾಯೆಲ್ಲ 

6ಾ. ಅಲಿಬುಜಿ ಬುರಾಳತೊರುತಿ ಇ ಹ ಇಲಾ ಇಲ್ಲರಿಇಭಾಕಾನೆೊಳೊೂ ಖ ಛ್ರಶ್ರೂಯಿ 

3: ರುಲಾ9ಿ 99 ಇಲಿ ಲಲ ಇದಿಆಗೆಲಿ ರಜಾ ಜುರರಿದಿ ಈಜ ಗಾಜಿ: ಖಿ 

ಇದೆ. ಎಖೆಬ್ಬವದಿಕು ಸಂಬೆ ಈ೦ ಬ್ರಸೆಿಲಿಕ ಎಲ್ಲತಿ ಆತೆ ಅಲ್ಲೂ - 

ಅಶು ಜಿಯೆ ಬಲಜ್ ಬಿರಿ ಅ ಖಲೀಲ ಅಂಕಾಜಿ . 6ಕ್ಲಿ 
ರಿಟವುರುಹೊಬೊಣಿ ಔಂಲ್ಲಿ £ ಲುಜಾಂಯಶಾಡಿ ಜೆ ನಎಳುಲೀಣಂದಡಿ ವಜ 

ಅ». ಲ್ರಾಬೆಬ. €ಜ್ಥಿಹ್ಕ ಬುರುೊರ9 ಭಾ ಆಗದ ಆಜಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಾ 
ಲಜ್. ಜ್ವರಿಶಾಲಿ ಇಂಜಾಲುಬೆ. ಅಲುಬಂಂದಿ ದಲಿ ರುಜಸಯಕಗಿ 

ಲಿ. ಜರಿ ಘಂದಿಆಗೆ 0೪೨ಕಾಉೊಬೆ೦ ಲಳ . ಇ ಬಲಾ ಇಂಐಲ್ಲಿ 
ಅಲಿಬಲಿ ಖಲಿ ಎಲ್ಲಳಿ ಅಖಖೌಬುದ್ಧ ಅಂ ig 

ಣಿ. 99 ಜುಲ ಬಿಯಫಬ್ಬುಲಿ ಎತ. ಅಬಿ ಅಶಾ ಅರಿ ಅಾಭಿಬೆಜು 

" ಖುರಂಾಕಾದ ಶಾಧಿ ಲೆ. ದಿಂದ ಖಲ ಭೂ ಜಾಜಸೆಂಡಿ ಎಜು ನ 
೪. ದೊಖಖ:.  ಅದೆಬ್ರಿಬವಿಕುಉಂಬ ಬ್ರದಿಲಿವಿಕಾ ಎ೦9 ಬುಖಿ'ಈ 

“ಜಾರೆ ಉರಿ ಎಲಿ ಭಹಖಾ ಖು ಬಮಿತೌಲ್ದಿ ಎಂದಳು 

ಅೊಬೆನಿ ಖಾಧಿಬೆದುರಜರಲಿಿ, ೧ ಈರಾ ಚರಿ ಆ$ Sar ಹೂ. | 
ಐ! ಜರಿಯ : ಐಶಾನಿ ಔಈರುಲಿ ಬಿ್ದಲಂಂಬಬಾ ಅರಿ 

ಇರಾರು9 ಲಕ ಗೊಬೆ ಇಂರಒಬಂ90 ಅಲಾಶಾಂಲುಬೆ ಅಲ್ಕಿಬಿಅಇನ್ನೆ ೨ 4 
jek 

sca ಪಪ, ಹೇಲಿ ಕಾ ಕ್ ಹಪ 

ರಬಕುಬಾಬಣ ದರು ಲಾಂಬಾ ಚಿಎ-. ಜಯ ಅಕ ದಿ] 
4 

ಅ: ೦ಈ)ರುಆಗೊಬೊಜ ದ್ವಜಾಲನಿಕಾಠಿ ಅನಮಿಬಿಜಾ'ಟಂಲದಿ: ಆ ೫4 
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ಅಂ. 

ಓ.. 

ಚ ದ್ಯ 
ಲಜ್. ಇ ಆರೊದತಲದ "173 

ಖೌಯಿದ್ದಿ ಶುರು ಔಬೌಬ ಶಾಂತ್ ಅ ುಕುಜೆಬೆಂಯೆ ಬರಿ 
- ಆರಿ ರಾಜಾ ಇಲ್ಲಿಅತಬಬು ಪುಠ ಆ|್ಧಿ ಅಆಜು ಅಲುಲಿಔಅ ಜೌ 
ಅಲ್ತಿಖ ಅುಕಿಔಅ ವಿರುರಪೌಕೆಡಿ Eದಿಕಆಜಡಿ ಔಂದೆವ. ಇಯ 
ಬ್ರಬಲಿಕುಖೊಬೆ ಬ್ರಕೆದಿರಿಲು ಇಲ್ಲಿ ಜುಜೆ ಜಮಿಳಿಲ್ಲಿ ಎಂ ರಿಂಕು 
ಕಿಖೂಬೆ ಅರೆಸ ಎಜುಖಹರರಿಡಿ : ಔಬಶಾಆಜವಿ ಈಕುಲಿ ಔಿದ್ರಿರೂಬೆಜ- 
ಬುಲಿ ಬಿಎಲು ಬನೆಬತುರಿಅ ಪಾತರ ಬಿಔಬಲರಿ ೧೪೦ 

ರುಿಶೊಬೊಬಾಂರ ಸೆ ಲಲ ಔ6ದೆಯಿ 
ಡಕ ಎಯೆಬ್ವಬರಿರುಖಗೊಬೆ. ಉಜಈಯಿಂಯೆ .ರಾಲ್ಲಾಲುಲಿ 

9೦ ಅದಆಬಿಲಿ ಇಆರಲು. ಧೂಬೆಜು ೧ ಲುಆಗೊಬೊಳ್ಸ್ ಅಹಿತ 
ಉಲಲಜ ಔಂಎಲಿಿರೂರದಿ ಆರಾಣರಿ ಈಜೆಂ. ಯದ್ 6ಈರು 
ಅಬೆ ಅನ್ವಿ*ಗರಿ ಔಜಂಲುಲರಿಆಕ್ಲೆ ಲಳಾತಿಆ! ದಂಯಾಅಗೊರಆಸೆ 

ಅ್ರಬೂಲು ಉಂಬೆ. 
ಎಈಕುಖೇಬೆ ರಿೀತ್ರಿಲ್ತಾ ಹಾುದಯಲ್ಲಾಡಿ ಖ್ಯಾಬಿಲಲಿ ಬ 

ಅ ಈ ಬೊಕೆ ಲಿಃಬಿಜುರಲಲ್ಲಿ ಅರೇ ಬಣಸಔಜಾಂಟೌ 
ಬಿಚಾರಿ ಅ್ರರಿಅ೦ವಿ ಔಐಲಿಖ ಡಿಬಿ ಖಾಲ ೦೫ ಅಬು. 

Lay & 

ಅಲಿ ಅಎಜುಔಮ ಇಲಜಿರಿಜಾರ್ರ:ಕ್ಷೂಂಖ ಆಲುಲು (ಉಬೆಂ 

“ಲಲ 6 ಈಕುಉದೆ ಅಬುಶು ಲಿಲಜು: ಅಲಲಿಬಕು 
ಅಗೊಬೊಖ ಜದ ಈಉೂಬೂರಔಂ ಅರಿ ರಿದ ಅಲ 

ಪ್ರಿಜಾರಾಲಾಶಾಯಿ ಇಜುಅಜಾಯ ಜಾರಅಗೆದಿಲ್ಲಿ ಔೊಲಅಲ ಬಿಜಾ ಅಲಲಿ 
ಜರಿ ಜ್ರಲಿ ಜರೆಣೆಲ ಲಂ ಊರಿ ಅನ್ನಂ ಬರು ಕಯ 
ಜರಿ ಜರು ನ್ರಿಚಲಿಲ್ಲ ಹವ ಜುಲಾಯಿ ಬರದಿದ್ದ 6ಜಲುಂಲ್ಲು 

: ಜೆ: ಅಕ್ಕಿ ಕುರ ಜಂ ಬರಿತ ಈರುಆಗೊಬೊಜೆ ಡ್ರಿಎಲ್ಲಿ ಕಲಿಲ 
ಅಜುಳಜಾದಿ: ಜರ ಜಲ್ದಿ ಕು ಔಬಲ ಬುಲಿ ಅಿಲ್ಲಿೀಬೆಬುುಔ ಛಿಖಶಾಲಿದ್ದಿ 
“ಜರಿಯ ಹಬ್ಬ ಅಬುಮಿ ಜಲ್ಲಾ ೨9ರುಜರ( ರಕ್ಕೆ ಬ ವಿ೭ ಬಬ 
೮೮೮ ಔಶಾಾಉಂತಲಜಔಿ ಓಲಿ ಔರಾದ ಜಬೆ ಆವಾಕುಜಂಬೆ 

: ಅಜರ ಬ್ರೀ್ರಜಾಶು- ಲಿರಿರಠಿ ಇಲುಆಲಿದೆಆಗ ಜಬ 996 
ಅನಿಂ ೧೪ ಬಠಿಅವ್ಹೌಲಿಜಡಿ ೮ ಈರುತೊದ ಔದ್ದಿಜರಿ ಬಕರ 
೮:೦ ಲರಿಅಸಉಪಾಬೆಬ. ಅಬಲಔ ಬೆಬಂಂಪೆ ಆುಜುಳೊಬೆ 
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ಮ. 

ಔಣ 
ow. 

ದರಿ. 

ಲರ. ಜಠಿಬಬಾ್: ಇಳುಬ ದಬಲ್ದಿಜ್ಞಾ ಅಧಜಲ್ಲ ಲಲ ಅಬಿ 4 ವಜ 

: ರಿಜ್ ಅಡಿಐಬ'. ಅಖಾಲಿಲಿಶು ಡಾಲಿಯ. ಅಡೆ ಲಿ8ಿಬುಕಾಳ ಜು 

ಜವರ ಜಲ್: ಬರಿಶ್ರು: ಇಜುಜಾರ ಈ: ಲಾಲ್ದೆಡಿ ಐ ಜರ್ ಧೆ 

ಈ ಅಂಜಿ ಔನ ಜ5೦ ಆುಯಾಣಬೆ' ಶ್ಲಲಿ5' 3 ಔಲಿಶುಂಜುಲಿ 

“ರಜ ಬುದ್ದಿಾದಿಲ್ಲಿ ಅಶಿಶುಲ್ರುಳರುಖಲಿ ಹಾ ಚ್ಚ್ 

» `ಿವಿಚಲಆಕ್ಸಿ ಇಲ್ಲ. ೬೦ ಇಲ ಮೊಚೆ. ಎಮ ಇಸೊಬೊೋಣಿ ಮಿಬುದೆ 

" ೪೦ ಲಿಅಬಲಕ್ತುಖು: ಜೆಜೆ ರಬ್ಬರು ಕ್ಲಾಖುಯಬ್ಲಾಖ ಇ ಜಲಿಬಲ್ಲಿ 

"sk 0 ಅ5ೂಲಿತನಯ. 

ಅವ ಅಖಂಯಖೆ ಜಯೊಖಲ್ದಿ ಫಿ ೫ಶ್ತುಲಳುಬಔಬತ್ ೨೪.೧೧ ರಳ 
ಬರಲಿ ಪ್ರಜಾ ಹಾಬೆ. ಇಂಜೆಬ್ಬ ಡೆ ಬ್ವಿಸ್ರು ಇಲಾಲಿಲೃ ಅರುಕ್ವಾಣ, 
ಅಲಿಂ ನಘಳುಖೌಟೆ ಐಲ್ಧಜಲ ಬಿನಿರಖಾಬೆಜ್ ಅತು ಇ32ರಿಲಾಡಿ 
ಖಾಲ; ಅಲಿ: ಅರಕುಳ್ಲುವಿಡಿ. ವಿಕ ಲ್ಲಿಲಿರಾರ ಪ ಬಲು 
ವ್ರತ. ಬರ ಅಡಿ « ಿಠಿಜ್' ಐಲ್ ೪ಡಿ ಜಬ್ಬಂಅ ಆೆಲೊಲ್ಲೆ ಐ 
ಎಸ ದಜರಲಿಲ್ಲಿ ಅಅದಕ್ಕಿಜ] ಜಾರಲಿಡಿ. ಅಲಿಬಾದ್ ಇರುಅಅರಿ ದಣಿ 

ಖಾಳಾಕ್ಸುಖ:: ಲಟರಿಜಹ್ ಇರುಆರ ೨9 ಅಂತಿ ಜರಿ ಈಶಾ ಶಾಲಿ 

ಖಾಲ್ರಾಂ ಅಬುಂಖಾಬ್ದಾರಿಜೆ' ಔಜಐರೂ೦ಿಕೆ ಅಲಾರಲಿ ಅರುವ: ಜು 
ಲಿ:೫ ಖುನಿ ಅಅ ಬಿಳಿ ಲಿಡೆಖಬೊಖೆ ಕಲಿಬಮಿನಿದಕ್ಕ ಶ್ಲಾಜಕು' 

ಬು ಓರಾ ಜತಿ: ಲಾರಿ | ಉರ ವಷ ಲ್ಲಿ 

ಬಸ್ರಾ ರಿಜ್ಜು. ಅರದರ  ಔೊಕ್ಠಖದಲ್ಲಿ' ಬರಲಾರ 
ಲಾತ ಬ್ರಹ ಖರ ಠಬ: ಅರ್ಚಿ ಪತೆ ಜುರಿರಜ್: ಇಲಿಶಾಠಿ 

ಅಸುಲಿಖಾಲ್ರಃಕ್ಷೂದೆ': ಮಾಲಾಯ ಅಂ, ಇಡಾಕ ಬಲಿ: ಇರು 
ಕ್ಕು ಲ್ಲಿವಿ್ಞಾಂ: ಲೀಲಾ ದಿರೋಯರಾ: ಶುಳಜ್ ಶಿಬಿ ಐಲ್ಲ-ಸರಾ*ೆ 

ನೂಕು ಔಜಾಂಂಉಂಂಯಕ್ ಔರಿ' ಔಣ ಲೆಣಬು ಇಲಾ 

ಲಕವಿಕಾಣೊಬು ಕಾಮಿತ ಕೂಯಾಲಿ ಇರುಲ್ರಿಲು ಪ್ರಜಿಜ ಕುಳಆಸೆತತ್ ಜಾಲ್ಲಿ 
a 

ಕು ಜಾಜಿ, ಅಲ್ಲ ಅಮಿಾದಬಿಜ್' ಎಲು, 

ಅಲತಾಎದಲ್ಲ ಬಬ್ಾು್ರಿಅಿಅಾಧಿ ಶ್ರಲಿರರಿ ೮9 ಈ ಬಣ 

ಉಜ್ಛಾಲಿಂಬಜ ಬ ವರಿ ಲಿರು ಹಣೊಬೊಂೆ ಇರು ರಿ 

ಭಲಾರೆ 6 ದಖಾಉಲಂಂದ ಔರ ಅಲಗೆ ಉದಿಕ್ಲೀಬಿಆಿ ಕುಲಿ 

ಉಬಂರಲತೆ  ಇಯೆದ್ದ ೫ರುಆತೆಬ ಔರಿಎಳ್ಳಆಾಲಿ ಕಾರಾ ಕ್ 



ಜಾಂ. 

ರಾ 

| ಲಜ್. ಅ ಅರೇಲಿಜದಿ. 175 

ಬಿಕುಖಣೊಬೆನಿ ಅ ಎಲ್ಯ ಆಆ ಅಬೆ ಜುಂಬೆಲ್ ಔವಿಲಿಬಜೌಬೆ 
ಅಲ್ಲಲಿಯಅಲಿಕುಿಳಬೊಖ ಆಶ್ರಾ ಮುಜೋೂಶಾಲೆ ಅಂಡಿ ಲಲಿ ಎ 

- ಅಯೆಯೆ- ರಿ ಅದೆಬ್ರಟವಿಕುಖೊಬ ಶಾರಿ ಶುಜಕೆಲಾಯೂಲಂಧಿ 
೨ಎ. ಅಲುದಬ್ಟೂಲಾ ಈಲ್ವಿಲಾರ ಆಗೆ ಇಂರ್ನೂರಯರಿಡಿ ಪೊಬೆಜು ಅಲಂ 
ರಾಮಂ ಅಮಾಯದಿ ಅಲಾ ಅಕುಲು ಈ5ರುರಿ ಈದಿ ಬುರಜ್ ಇಲಾ 

: ಇಬುದಿ ಔಜ್ಜೂಂಖಧಲೆಅಸಿ ಅಲ ಜಿಯೆ ದಎಂಣಣಕ್ಷ" ಚಂ ಆರಾ 
ಇಈ ಜ್ಞಾ ಲಿಯಾಜಿಜ್್ಲ ಕಜೆಯೆಬುದ್ದಿ ವಿಡಂಬಿಲ್ದಾ ಮುಚ್ಜಲುಲಾಂ 
ಜಾ ಜಬ್ಬದಿಜ ಅಸದಿ ಸ್ಥಲ ಇದ್ದಿಜೂಬೆಜು ಪ್ರ ಖೆಲಿ ಬಿಲಾಜಾ 
ಡ್ಹಾಯಯ ಈ ಅದ್ರಿಎಅುದ್ರಿಜೆ ಜೃಜಾರೆ' ಜುಲಿ ಮಧುಜ್ತು ಓಳಡಳುಜ ದೆ 

ಇ೮ ಅರಿರಿಎ ರರ ಕು ಅದಿ ಔಬಜಿಸ ಬ ಭಾ ಭು ಬಿದಿ. 

ಅದೆಬ್ಬಜಲಿಕುಣೊಬಿ ಔಖಾಾಲುಲಣತಬಯೀಎಗೆ ಉರ ಅಣುಬೆ ಔಂಪುಜಿ 

ಅಜಿ ಲ್ರರುದಲಿ ಬಲಿಆವಿಲ್ಲೀಬೆಖು ದೀವಿ ಬಜೇಟ್ ಅವಿ ಐಡಿ 

ಅಜಜಿ ಲಿಂ ಸಾಬಾ? ಠಬಖುಲಿ ಲ್ರಕಾಉುಖಿ ಶೌಬು ಅರ್ವ 
- (ಈಜು ಬೆರಿ ಮಜ್ಯಾ ಖಲುಕ್ತುಂ. . ಲಿಂ ಕಾಣೊಬೆ ಜಬ 
ಅಬಂಜದಔ ಔಲಿ ಎಜಿ ಅುಲೆಶುಲ ಖಣಂಬೆಬು ಲಿಲಿ ಈ ಕುಲೆ ಈ 

ಅದೆ ಅಲೀಲಂಖಾದಿಕ ಈಾರುಂ6! ಅವರಿ ಅದ್ವಿತಿ ಬರು ಲಾಜ್ 
ಅಬಿ ಸಿ ಜಾಯುಿದಿ. 

ಬ್ಹಯೌ ರಿಬರಾಲುಲುಲಿಶಾ ಖದೆದಔ ಉಾಬ್ರಜಾರ ಇಯಿಂಔಡಿಆ್ ಡಿವಿ 

ಪಾದ್ರಿ ಅರುಔ ಸಕ್ ವಾರಾ ಜಜುಖೊಬೆ ಅಬಿಕು ಔಪ್ರಿಜೆಂಲ 
ಊುಮಿಜ್ಞುಯಿ ಲ 'ಲಿಬುಲಿಜುದ್ನ ತೆ ಅದ್ದಿ ದನಿ ಜಜ ರದು ಅದ್ರೆ 

೦ ಬರ ಜಾಬೆಜು.. ಲ್ಹಾರಾಂಯಕೆಲ್ಟ ಅವರಾ ಅದ್ದಿವಿಜಆಲಿಕುಆಫೆ 
ಎಯೊಟೆ ಲ್ಪಜುದ್ದಿ ಬ್ರ ವಿಟನಾಯಬಡಿ ಯಿ ಠಜುಖ। ಉಲ ಅ೦ಿಕುತಿಜ ಇಡು 

ಯೊನ್ನಿಶಾತಬಂರಜಿ ಬುಡ ಬಿಟ್ಟು ಲಈಲಿಕುಖಾಬೆ್ಲ ಐಲ್ದಿಣಲಿ 

ಜರೆ ಅಾಬೂಜುಲ ಏಲ್ವಿಜಾರಿ ಜಾಲಿ ಬಂತೆ ಅ್ಲುರಿಶೊಬೆಬ' ಭಜ 
ಖಲಿ ಲಆಖಕುಣೊಬ ಪ್ರಬಲ್ಯಯಂಡಿ ಈಲ್ದಿಜೆ ಬೆಲಅಚಲ. '€ಲಿದಿ 

ವಿ ಬಲಿಜಾಜೌ ಆಕುಣಬೆ ಜಾರ ಲಾರಮಿಲಾಯಯರಿ ಔಜಾಬೆಲು 

ಈಜುಲ ಅಯ ಆಲವಾಕುಣೊಬೆ ಅಬಾವಿಕಾಜಾಸ್ಟು ೮ ಕಾಆಗೊಬೆ ಜುಲ 

ಅಂಕು ಶುರ *ಜಾರಈಿಯಲ್ನಾಲುಲ್ನಿಬ ನಮಿಬಿನೀಟಿರ ಯಿಖ್ಶಿ ಅಲಾ: 
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ಲಾರಾ. ಕಾಜಿ. ಲುಉಬೆಲ್ದ ಈ ಲಿಔೀ' ೨ ರಿಖವಾಕಗೊಬೆಣಿ 

ಪರಸದ ಭಿಖಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಲಿತರಿಕ ಕಲ ಅಜುಅಿಜಾಯ ಖದಿಲ್ಬಲ್ಬಾಯಿ 'ಅಜಲಿ 

ಇ. ಯಲಿ $$ ಬಾಧೆ ಡಿಐ ಅಲಿಜಾರೂಂ3ಡಿ ಈಲ್ದಿಖಂ ಲಿಲೀಬಜ My 

ಲು ಅೊಬ ಎಮುಜಿಂಬೆ ಅಲರಾಂನ ಡಉಣಖಾನಿಂಕ ಅಜುಅಲಾದಿ. 
ಇಪರೂದದು ಎ. ನ “ಬ 

ರೆ. 

hE > 
ಈ ಜರಿ.  ಎಸ್ದಿಬವಿ ಅಳಂದ] ಎಲ್ಲಿಂಎಧಾಶೊಬೊಜೆ ' 

-ಮಿಲಾದಿ ಅರಿಶಾಯ ಪ್ರಾರಶಾ ದಿಜೌಬಿ ಉಅಅಬರಅತಿ ಠಿಕ್ರ ಜರ ' 
ಎ ಯಕ ಔರಿಯಿ್ಣ. ಎಮುಜುಖಬೆ ಲಕ್ನಾರ: 6೦ರ.  ಅವಿಂಔ 5 

ಬವಿಳಿಲಾಣಔ ಘಷಧಲಜನ್ನಿ ಅರಿ ಘು ದಿಬ್ರೀಬೆಳ: ಬಕರಾ 
ಬ ೬೮೫ ಲಔ ಲೆವಿ ದಿಲ್ ಐಬ' ಜಡೆ ಅಮಿದಿಖಲ: ಜುರಳೇಣಿ ' 
Ge ಔರಿಬಕುವಿ. : ಲಿಜಲ' ಲೆಲ್ಮಾಲಿ ಇಲೂಲಾಖತೆ ಢು ಆಗೊ. ಜಾ ' 

ಲ್ಲಿಂ ಕಗ ಅಲ್ಲ] ರಬೆ ಬುರ ಅಸಲಿ ಅಜ್ಞುಅಅಆಸೆ ಇಲ್ಲರು ಈಡ ' 

ಛ [oa ಈಜುಲ್ಶುಯಿರಿ ಅಂ ಪಾಜೆಲ. ಲಾಲ ಡೆ ಅರಿ 
ಅಲಿ ಖಾರಿ ಲಪ್ರರಲ ಇಯು ರೆ ಐಬ್ಬಳಿ ೫೮೪೪ ದಿಖಿಜು ಒಡೆ 

ಈ. ದಿಠತರಿದಿ ದಾತಾರ ಪೊಬೆರು: ಬಾತು ್ರಕಾಲಿವಿಾ! ತಲ್ಲಡ ಇನ 

ತಿಲ್ ರುಕ್ರಐ ಇಲಗ ಅಳ ಜಾರಿ ಈವಿರಿಜ್ ಎಜುಧ:ದದ್ವಿಧಿಕು 

1 ಅರುಬ್ಬಡ ದಿ ನಲಿ ಗೊಬೊಂೆ 0ಔಖಾಐ: ಶೌಬು ೩ ಇಂತಿ 
ಬಿ. ಆಶು ಣೊಬೆರಿ ಜೊಬೆಯ ಔಲ್ದಿಆ ಅೋಬೂಯಾರಿ ಅಬ್ಬ 3 ಕುಜ 
“ಇ” ಬಳಿಕುಬಜೆ ಉಗ್ರರ, ಕಲಲ ಇತೆವಾಯೆಬ. `ಅ೮ಎ. ಆಳೌಜ್ಶ್ಯಾ 

ರಿಪ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಕುಖುದ ಸಲ ಜಾಲಿ: ಲ್ರಿಜಿಲುರ: ಬರಸಿ ಲ್ಲಿಜಾ 
ಇ ಅಶ ಬರೌಜ್ಕಾ ಖುಲುಸ್ರಾಖ ಲಿಲಾ ಕಲ್ಫಿಣ್ಕೆ ಎಲಿಜಾ ಶಾರಈಿಲ್ಲರಿ' 
gy ಇನ್ನಿಲು ದೊರ: ಲ್ರಿಶ. ದಾತಾ ದಿಜುತ ಆತ 'ಲೆಜ್ವಖಾ ಇಎಭ್ರುಜದಿಕು 
ಗಂಜ ಇ೦ಿಲು ' ವಿಜೌೇಣಿ ವಲಿ? ಜಮಿಳಿಜೌ ' ಈುಂಬುಂರ 3 ಸುರಿ 
ಲಲ ಕಿರಿ ಈಖ್ಲೌಬುದ ಇಇ: “ಆ:೪3ಅಶ್ವಾಜಾಂಐಜ್ ಎದಿಕ ಎ 

er ಲ್ಲಿಘೊಕುಡಿಾ ಇಂಲಾಡಿಲ್ಲ, ಏಲ್ಪಿಜಸರು ಬಂ ಔನ ಜಿಐ 
ಅಂದಿ ಇ್ರರಿಲಾದಲ್ಲ ಅಜಾತ ಬಕ್ಷಯ. ಕಣಾ ಲಿಶಅಜಾ ಲಜ್ಞಾರುಕ್ಷುಬ. ೫ 

ಆ. ಠೇವ ದೇಖನ ಬಳುಯುರೆಲ್ಲಿ ಆಜಂ ದ್ಧಿಜ್ವರಗ ಛುಂಜಾದಣ ಎಇ ಕಾಪಾ 
K 

py 

ಜು 



ತ ಜ್. ೦ ಅನೊನಿಬೊಯಿ 177 

ರಿಳೆ೨ಜ5ವಿ ಅಂ: ಇಯ] ಕಾಣೆ ೭ ದಾಳಿ ಉಂ ಅಜಾಬಿಲಿ 

; ಅಜಾ ಘಮ ಆರ ಈತ್ಸಾಲೀವ ಕಾಣಗಾಕಾಕಾಔಯಡಿ ಬಲಾ 

ಆಂ ಲ್ತಿಇ ಶಾಲಿ ವಿರಿ (ಲೃ. ಔಖಂಕ್ನಾರ' ಆಖ ಆಜ್ತಾರಿ 
ಯ. ಔವಲ್ಜುವ 

ರಾ. ಎಲ್ಸೊಳಲಾಾತೆ ಎಮಳುಖಿಂಬೆ ಲಿಳ್ಪುಗು ಖಿಲ ನಿಜ 
ಬದದ ಇಆರು ಜಾಲೆಂ ೨5 ಔರ್ ಅತ್ತಾರ ಯಜು ಆದ ಔಲಿಂಯೆಎ 

ಅಸುನಶುಳು ಅಟೆಬಜಲಿಳುೂಣೊಬೆ ಹ್ಮಿಬು ಜ್ಯ: ಖಾ ಇರುರಿ ಜಲು 

ಐನಲಿಕುಖಣೊಬೆ pS ಅ ಬಶಿಶ್ರು ಜರಗೆಲಿ 52ರ 

ಆಂ. ಉದದ (%ಾರಾಹಗೊಬೆದಿ ಯ್ಕ್ ಇಲಾಲೆದ- ಲಿ ೧೪೮೮೪ 

ಬೆ ಕನಾ ನಿಮುರಿ" ಈ ಅಜ್ಜು ಬಶಿಶಿೊಯುವಿ 99 ಬುತತಿ 
ಆರಿಶಾ*ರಿಡಿ ಬಿ್ದಿಲಾಬೆಚು ಲೀಬತಖಔತ ಮುಚಿ ಔಉೂವಾರ ಅಣಿ 

ಅಗ್ರ: ಲಾರಿ ಔತವಿದಿ ಗಲಗ ಬೆರಿ ಲಿಜರ್ನಲಾ ವಔಿಡಲಿಘಬರನ್ 
ಅಖಯುದವರಿ ಅಳೆ ಮುಲ ಬ್ರೆಲ್ ಬುದೆಕುಲಿ ಕಠಿನ ಶಾ ಆರಿ 

`` ಪ್ರನಿಅ ಔಖಬ ಅೂಬಬ ಬಿಚೆ ರುಜ್ಕಾ ರೆ ಈಡ ಆಲುರದರಿ 
ಈನ್ಚಿಸಸೆತಿ ಬುಜತಿ ಅಶ್ಬ ಅರು ಮರಲಿಡಿ ಈರಿ ಉಪ್ಯೂ ಅಟಾಬೆಬು. 

ಊಂ. ಲಿಂಕು (ಅಬೆ ಹರಿತ ಜದಿಬುರುರವಿ ಅರುಣ ಔಂ ಆಮು 
ಅ5ಸೆಲ್ಲಿ ಆ ಖಾಬಳಿಸುಳಯಲ ; ಜಅಖಕುಖೊಬೆೊಜೆ ಮಿಲ್ ವಿಜಯ ಜುರೆ ಆ 
೦ ಓಮೂಖಾದ ಲಿವ* ಕುವ ಇರು ಲೃಲಿಜರ ಶನಿ 

ಅಲ: ಲ ರಜದ್ದಿಕು- ಆಲಿಉಗೊಬ ಲಿಲಾಕ ೦೪೨ಅರಿ ಅಾಶಾಸ್ರಾ 

ಬಲಿ ತುದೆ ಯಜ ಅರಳಿ ರಾದ 

ಆದ್ರೂ ಅರೆ ಲಲ್ಲಲೂಲಜು ಲಘುಲಗದ ಬೆ ಉಡಾ ಅಗಡಿ ಇದಿ 
ಇಯು ಛಿನ್ಣಂಎಜ ಬಿಬಿ! ಇ ಖಬಿರದಿದ ಅನ ಇದದ ಬಲಾ ಅ ಅಲ ಇನಿ 

ಲ 2] ಜ್ಯಾ ಮಿಲಿ ಫು i ಹುಂಚ (ಲತಾ 

ಆ). ಅಟೆಯ. “೨೮೦ ಇರಿ 5 ವರಂ ಚಸತುಜುಶು$ೆ ps ಈ 

ಈಯಲ್ಬ ಊಲಡಿರಿಆಗೆ ಅಲಲಿ ಈುಖಲ್ಸಿ' ಕಬ್ಬ ಈ ೮೮೦ ೫೫ 
ಲಪ ಲಖಣೊಲೊೆ ಥಿ! ಇಸೊಎಡಿ ಜಸಿ ಲಿಜುರು 

೦51. ಅಬುರಿಿ - '“ಅರುಜ್ಶಾಯಿಖೌ`ಖ ಎನ 3ಡ೮ಲಾಐಿಲಕರಿ ಚಿರಿತುಜೊಎಜಳೆ 

X 



ದ್ಸಿರಾ- ಕಾನ ಗೊಬೆಲಿ ಫನಿಸೊಸೆ ದ ಧಿ ದಾ ಅತು 
"ಖಾಲಿ ಆಧಿ ೫೦ ಪಾಖನಿಖಂಕಡಿ ಔರ ರ ರೂಭಜಾ ಅಲ ತ 5) 

ಎ ಮಿಖಖಭಯಿದಿ ಅಿ5ಭೆಕ್ಸುಣಿ ಅದ ಲಿಖವವಿಜಕುಖಎಬೆಂ ನಾಡೆ ಆ ಜಾಜಿ 

| ಧಜಜಾಲಾಗಲ್ಲಿ ಭತಿ ನಿನ ಜ್ೆಲ್ಟ ಇಲ್ಲದವ ಾರಾಯೊಭಿ ಇ ಗಾ 

ಅಧಿ ಜಲಾ ಫವ್ದಿಜೆನಿ ಅ್ಲ5ನಿರಿಅ ಎಂಡೆ ಬಿಜರ ಹೂಂ ತ! ರ 
ಡೌ ಬ್ಲಢ ನ್” ವಜ. ಸೂ ಬಧಿ ಶಾರಿ ಶಾ ಪೀ 

ಳಿದ ಲಿಸಿಲಂಬೆಜಾ ' .ಇರಾಲು9 ಛಾಬಾಲು 9 ಹಿಲ್ಬಳಾಯೆ £ ಶ್ರಿ 

ಜ್ ೋದಂಿ ದು ಇಂದು ಉರ ಜಾಮಿ ವ ಧು! ಜಯಂ ಔಢಯಿಯಿ ಹ್ | 

ಈುಂ ಅ ಜಜ್ಞುವಿ ಅಲ ಧಿ ಬಿಜಿಲಾಬೇಣು  ,ಇಳೂಮಿಳು.ನ ನಯಾ 

ಕಡ ಶ್ಮಾಂರಿ ದಿ ಟ್ ೪ಫ್ಪುರಿ. ಔಸಿ. 
ಷಿ 

ಲಭ pk ಐಂ ಜ್ಞುಸಾಜಾಲ್ದಿ: ಲ್ಯಾಗಯಿಸಗೆ ಆಲ್ವ ಈ 

ದ್ರ ೧ ಆರರಲ್ಲಿ. pr 

ಅಸು ಜುಠಬಿಖುಬಯರಿ ಖಾದಿ "ರಥ ಫ್ 4 
ಅಂ ಅಯಿ ಬ್ವಲರಿಕಾಖೊಬೆ ವವರ” ಫಲು ಪ ಮ 

8 

A 

ಈಖ ಬರಿ ಬುರ ಖಲಿ ಉನಿೀರಬ್ರಲಿ ಎ ಧೆ ಮ ಬಲ MR 
೫ಣೆ ರುಲುಯುರ ಶ್ಥಾಘ ಕೂರಿ ಇಯ ಬೌ ಚಿಕೆ ಇದೆ ವ ೭ ಈ | 

ಇರಾಗೆ ಅರಿ ಓಂ ಸೌ 'ಬಫೂಲಸಿ ಜತ ಇಒ ಬಕಾ ಸ್ರ ೫ 

ಅಶ್ರಾ ನಿ ಅಲಿೀಣಧಿಕ್ಕಿ ಬರಿ ಖಿ ರನ (ಖೆ 

ಜದ: ಎಲಿ ಇರಿ ಪಿಜಾಅಲರಾಹಾು ಔಜಾಬಂರ್ದಿ ಬಾಜಾ 
# 

ಈರಿ ಜುಂಜ. ಆಿಜುಲಾ ಕುಬನಿಂಂಲಾ ಖಾಜಿ ಅಉ೦ಿಯನಿದಿ ಧಿ, pe ಸ 

ಫ್ರಖೂಖಔ ಊಉದಔರಿ ಜುಂ ಈಭಲಳಜಾ ಧಿಜನಿಂಂಖಾ... ಇಲ್ಲರಿಷ್ಟ ವ 

ಡಿ ಹ್ಯಾಟ್ ತ ತ ಔಜಾಗತಾರ ವಿಳಂಬ ಎಂದಿಎಇಐು ಜಸ ಅಭಾರಿ ಎ 
1 ಗು ಜ್ಯ; RP RE ರಾ Le or Te 

ಉನಿ ಡಿಡಿ ಜುಲ EBT ಜ್ಞುಷಿಜಧಿ ಖ್ ಧು ಯೆ ಈ 

ಅಲದ ಜಬ ಆದೆ ಖಾಜ್ನಾತುಖೆ 'ಲ್ಲಜಫಿ ಧಾರ 

ಶಿಖಾ ಈರಿ ಅಆ ಬ್ರ ಬಂ, ಛಯಲಾಶಅಾಭಾಬ್ದ. 

ಅಜನ ಶ್ 

ಇಆರಾಲುಈ ರುತ ಇಂಕಿಶ್ತಿ ಭು: eed 

ಎಲು ಅಲಿಪ್ ಔತಾ *ಅಂಛ್ರ ಐಜಿ ಲ್ರೀಲಔೌ Rp 

. ಅಧ್ಲಿಖುಬಾಸೆ ದ್ವೂಯೆಯ- ಲಾತ ಅರ್ಚಿಸಿ Meuse ನ 

”ಅಕೆಔವಿಯಲ್ಲ €ಳನಿಕಾಗೊಬೂಳ ಔಮುಬಿಂಸೆಲು ಬಭಿಲು ಲಲಿಖಧೆ ಛೆ 

ತಗ 

ಈ 



5 
1 ಸರಳೆ ಬರು ಅಸಾತ ಸ್ನ ತ ಜ್ 

5 ಬಲರ ಘಾ ಜರ! ನಡಿ: ಹ ಯಿಂಗ್ ಇ 

ಅ ಎವರಿ SR ಕ 
ಚ ಕಲ ಕ NE ೦ ಎಲಿಯಾಸ್ ಲಾಗಿ ಶಾಧಿ ಅಲ'ಯ 
ಇಷ್ಟ್ ತ್ ಅಲ ಓಟ ಕೂ ಫೆ ಜಬೂಬಖಲ 6 ಅಂ 

ಕ ಎಜಭಡತಡ ಐ ಒಲತಬೆರಾ 

ಗಾ 1 

ಲಜ್ ಛಃ 

ಸ 

f: 2 ಸ ಸ ತೆ ಬಕಾ ಈಜು ಸಾಸು WE ನಡೆ” ದಲ ಲ 

ಕ ಛು ಇರಲ್ 'ಲಿತಜಲ್ರ ಖಜಕ್ತಕ್ಕ ಹೌರಾಜಸುತ್ದಯ ಲಂಕೆ 2 
ak ಭಠಜಾಬೆಎದಿ' Bese 6 ಹುಲಖ್ದಅಸು ಜಲ್ಬಜನಿ ಹೆರೌಅಾಜಾಟ್ಟುದ್ಲಿ , 
ನ ೧ ಶೆ ರುವ ಇಂಸಸ್ತುರುದಿ ಅನಿಲ ತ್ತ ವಶ: ಕ್ರಯ: “ಲಿಲಿ 

ಆ "ಅ ಬಿ" ರ್ಮ ಯ (ಪ ಜಯ ಅಮಿ ಒ್ರಶುೂಂಯಡಿಕ್ಕೆ 
ಯು ` ನೆ 

ಸ್ ಪ್ರಸ್ತ ಯಜು ಬಳಿಯ ಎಂತ ಯಭಿಲುಖಬುಟೆ' ಜಫ್ತಿ ಲೆಕು 

| ಹಾಲ್ ಎನ ಎರನಬಟಾರ: ರಜನ ಅರಾಧಿ: ಕುಲ ಉರು 
we 

ಆ ರಹ ಆಲ್ ಆದ್ಲಿ ಇಜಇಲೆಹಿನೆತುಶಾಳಾ ಎದೆ ಈತ ಎಜು ಆನೆ 

ಆ ಕಲಿಟವಿಎಸಿ ಥ್ರ ೫3" ಆಜರಿಬ. ಖರ ಳಾಕಂಸುಜಔ ೌ ಕಲೂಬೆಜ- 
ಕ್ಲ ಬಿಲರ-ಸಯೌತ ಅಶಾಡಾ್ 
ಭಜ 

ಜಜ್ರುಂಬಔ ಇಲಾ ಈ ಗಾಂ ಅಜನ 
ಖಾತ ಶಿಪ್ರಾ ಅರಿ ಈ. ಉಕಾಶ್ ಹ್ತ ಈ ಜು 

ಲ: ಜು ಭಜಿ ಅದ್ವಶ ಬ್ರ” ಧರಾ 

ವಿಕ್ ಕಲಾ ಲಿಜಿಪ್ರುಲ ಕ್ 

*"'ಜಿಜಾಾಾರುಅೈ? ವ ಅಲಿದ 

Mu ಲಿಬಖ್ರಾಬುವುದ್ಯ' ಬ್ರ apn ವಜ್ರ: ಖಲ ಚಿ ಅಲುಲಿಉಲನೆಯ ಉತ 

೫13 *ಹರಾರಳಾ ಭಾತಿ ಫದ್ದಿಯಲುಖವ ಜರ್ ಎ ೮೮ ಅಲ 
ನ ಅಾ್ಟರತಿ ಗದ ದಾಯೆ ಅರಿ ಕಚಕ್ ಪ್ರಜ್ಞ ಆರಾಲುಶಾಾಯಜ[ ಬಳಿ 

೯" ಅಆಲ್ಅೇಸಚಾಖಾಜಕೆದ ಅದ ಸ್ಪರ 'ಪಿಠೌರಂ "ಅಜರ 
ಮ್ರು ಜಧಿಲುಆಲೂಲ್ಲ ದುಬ ಪಾಲಿ ̀ ` ಲಾರ ಸಲ ತೃದ್ರಿಜಲುಜಾಯ 
ಟಕೆ ಜೂ spy Eves ಖಲಿರಿಲಿರುಜದಕ್ನದೆ ರ೩ೀಲಿರಾ ಲ 6ಜಿ) 1 ಪ್ರ 

Bo ಅ ಎಸ. ಚಲಿ pr ಜಕರ ಈ ತಬಲಾ ಅ 
x WS ಅಧ್ವರ 5೫ ಕರಂ ಲಾದ ಅಲ್ ಬುದ್ಧ ಗ್ವಲುಲಾ 

ನ ೬ \ 4 wi ಟು ಔರರಲುಲಬಕ್ತಿರ್ದ ದಿ ಇರಿ: ಮಿ ಔವೂಅಜ್ಬಡಿ, ಬಿಲದ. 
6 | 4 ಜಾ. ತ್ ಬ್ರ ಟಾ ್ಯ್ಯಾ ಪಸ «4 k ಒಡ 

J A 

Xx 



ಏಜ. ಐ ಆಕೊಳಿಕಂದಿ. 

ಏ ಅಬನಿಬಿಲಿ ̀ ಬಿ ೭ರೀಟಬಾ ೨೮ವಾಳುೊಬೆ ಅಂತಿ = 

ಲಜ್ EE ಬಿಲಾಲ (ಈ ಉಗಾಬೊಜೆ ಔಯ ಲ 3 

ದ ಜಮಿಜತವ ಅಲಲ್ಪಲುರಿ ಬಲುಜ್ಞಲು 7 ಅಲಲಿ ಜಿಲ 

ರ 5ಗೊರು೫ಸಿ ಬಂಟ ಬಡ್ ೮೮ಜರಂಕ್ಲ ಅಲುಬ್ಿಲ್ಲ 

ಬ್ಲಳಿಜಡಿಶೌಬ ೨೮5 ಬಲಲಿಒದಿ ಈಕ್ಟಿ೫ ೮ ರಲ: ಜ್ವಯಿ : ಆಯ! 

ಅಸಲೆ ಆದ್ದ ಉರಿ ಬಜಔಲಿಕಿಅ ಅಲಗ ವಿವರಘಾಬೆಣ es | 

ಲುದಿದ್ದಿ ಧಜ್ಞಾಖ ಜರ ಓರಿಐದ್ದಿ ಇನಐಿಿ ಪ್ರಾಧಿನಜಲೆಕ ರೂಪಿ 

ಇಲ್ಲ ಮಹಿತಳದ ಡೆ ಅಕುಐಲ ಅಿಶ£ಲಿ ಲಲಖುಖಖಸದಿ ಬ ಲಿ 

ಬಿದೊಬಖ ಬಾ? ಜಲ್ ಐ ಜರಆ-ಲಿ ಲಗಿ ಬಠಾನಂಡಿ. 

. ಅಯ ಅರರ ಲ್ರಶಯಇಸೆ ಲರಿಂಲುಖ್ಯ ಅಲಅಅ ದಿಲ್ಲರುರೂಜ ಧಿ 

ಲು9 ಸರು: ಬಾ ಬದಿರಿಯಜ್ಲಿ ್ಷಿ ನೊಳಾಖಂದ ಬಲಾ ಬಲೆ 

 ಅತಿಶಾನಿಜೆ ಅಳುಟಿ ಎಖುಬಿಬರ್ರಿಿ: ಲಿ ಆಜ್ಞಾ ಬಸ್ರಾ ' 

ಅಶು ಇಂ ಎಬಿಬಲಿ೫ಿ ಬಿಢಿಎಡಿ ಔಲ್ರಿಲಲ ನಲಲಂಬೆಬು 

ಕ್ಞಯಾುಳ್ಟ್ ಬಾಜಿತಶಾಬುಬಿಾರು (ಲಿ ಬರಾ ದಿಶಾಉಂಬಐಧದಿ ಬ್ರ 

ಅಚ೦೮ ಅಣು ಪಪ್ಲೀಬೆಖ ಲಿಲಿ ವ್ವಜ್ಛಜಾರು ಗ ಲ್ಲಅಬಲ್ಲಿ ಆಜ ಅ2ಂಬಜ್ ಏರಿ ' 

¥ ಟ್ ಇ 
ಖಾಜಾಖ। ' 

“| ol 

ಯಿಯ ಅರಿಂ ರ ಮಿಇಯಿಬಾಂಯಿಲ್ಲಿ ಅಿ6ಔಲ್ಲಲ್ದ (೪೮ಕಾಉಬರಿಇಡ್ವಿ 

ರಚಿ ಜರಈ ದಿಲೌಬಿ ed ಬಟ ಲಿೀಬಜಬುಬ್ಬರಿ 

ರಾ “ರು ಐಂುಂ ೫ ಔ೮ಯಂಜ್ಞಾಲ:  ಅಲೀಕುಣೆ (ಬಕಾ ' 

ಆಗೋದ ಈರಿ ಸೋನ ಬಿಶ್ರಿಲೆ ಡ್ವಿಜಾ ಬಜೆ ನ. ಖಟಿಬಾದಿಟ್ಞಾವೆ ಅಲ್ವಾ 

ಮುರಿ ಈ $0 ಮಿನಿ ಬ್ರಿ ೮8 ಔಕ್ಕಿಲೂಬೆಬು ಇರೂ ಬೂತ 

ಉದ ಓಲಾಯೆಂ. ಅಲಂ ಅಡೆದ್ದದನ ಅಖಟೆ ಅಲಾಂಲೂಂಗೆ ಲಜಜ್ೆ ' 

8೨೦9 ಬಳಲಿದೆ ನಿನ್ನೆ ಎಕುಆರುಚ್ ಐರೇಗೆರಾಲ ್ಕೆ ಅಲ್ಲರೆ ಬು 

೮ಆಗೆರಾರಿಸೆ ೫ಬಿ ರಖಶಿ ಬರ ಆ ಲಿಂಕ ಜಬ್ಬಾಗರಾರುಗ ಬಿಜ್ ಚರಿ 

. ಲೈಕ ರಿದ ೦4 ಈ ಅಯ್ಯ, ಕುಖ'ಅಬಿಜ ಅದ್ದಿ ಲಯರ್ 6ಬ 

ಈ ಬೆವಿಜ್ಞಳಲಜನಿ ಶಾಗೆ ರಲು ನಲ್ಗಬಂರಿಡಿ ಐ೮ಬೆಜು.€ರಾ 

ಇಲೂಅಲ್ಬ ವ್ಯ ಳಬೋ ಯ ೮೯೮೮ ಔಳ್ಜೂಲ ಇರು ಖಿ ಜೂತೆ 

ಲ್ವಲಿರಿಐ. ಐಲ್ಫಿಆಲಿಖಾದಿ ಇಬ್ರ ದಾಖ ಔರ ಅಾ'್ತ (ಜರಿ 

ಬ್ಲಂಬೆಬರೊಲಒಡಿ ಪಥ ೨ಬಿ ಬತಾ ಹೂಟ ರ್ಹಬ 
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ಈತನು ಕಚ ಆಜಾ ಅಣ ಜಾರೆ: ಬಿಲಬ ಲಪಿಜ್ಞಭಿಜರಿ 

Kee ಖೌಖ್ಈೂಲುಜೆ  ಅಲನಿಲರೊಲರಿ: ಯುಯ್ಯಾ ಬರ ಬಬ ಲೆ 

0. ಪ್ರೌಂ 0೦, ಲರುಕ್ಬಾಜಲಯಿ ಶಿಖಿಲಿಲುಳಸೊಬಂಬ ಔಬುಯಗೆ ಜರಿ 

Ks: ಅಲಿಯ ಬದ್ಧರು. ಔಲ್ಪಿಜ 6ರ ಆರ್ತೀಲುಬು ' ಇಲ್ಲಯಾಜ್ ಇಲುಸರ:ಇರು 

"ಉಂ. ಚಾ ೨) ಇಲ್ರ3ರಾಂಯಐದಿ ಅಾಈಖಲಾಬೆಜ. ' ಕ್ರಿ ಅನಿರುದ್ಧ 

| ಎ೫) ಕುಜ 6ದ 'ಇಂಗೆ : ಔಲ ಲೆ ಅಲ ಟ್ ಈ೮ಖೆ 

ಕ... ಜಂರುದ್ಧಿರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಜನ್ನಾನ್ಸಿ ಯಂಬಾದಿದ್ದ ಅಯಜುಜ್ದಾ ಶಥಿಬೆದ್ದಿ ಮಾಲಕ 

ಆಲ. 6€ಲ್ಸಿಲ್ಯ. ಅಂಲುದ್ವಿಲ್ದಿ *ಶುಅಬದ್ದಿ ಲಲ ರಿನ್ದಿಯೊಯ ಬ್ಹಶಿಲ್ಲಿ ಯಢಯುದಿಲ್ದಿ. 

ಅಲ. ಅಬೂಲುಶಿಬೆಶಾಅ ದೊಮಿಜ್ದಾ ಯಾಜಾಡೂಂ ನ ರಲಿ ಆನಿ 

0 .. ಬೆಲ್ಲಿ ಲಾ ಉದೆ ದಾದ್ರಿ ಛ್ವಿದ್ಧಿಬೆ-ಲಜುರೆಂ: ಲದ್ಧಿ ಅಜ್ನಾತ 

ಉಣ”: ಬಗಲ... ಇಾಜಸಪೂಲುರತೆ ಲ್ರಲಾಕಾಲಸೊಬ್ಬ 8 ವಿಷ ಜಟಿಲ 60 ಸಬೆ 

ಓಜಾ ಓದರಿೀಬೆಬ ಲಲಿತಕಲೆ ಇ |” ಔರುಜಧ್ಲಾಯಿಲ್ಲ 

೧ ೦೭೮ಾಆಸೊಬೆ ಇರಾಖ್ ಗಲಿ ಈದಿ ಖರ ಈ ಡಔಿಖಿಬದ್ದಿ ಅಜಲು ಲಖಿ 

.ಜ್ವಲಿ ಪರದಿಇ ಲಾಲು ದಿಶಬದ್ದಿ ದಬಿಭಿಬ್ಬೀಯಿ್ಬಾ ಅಜರ ಬಲಾ ಹಲ್ದ 

ಪೆ.ರೇಬಾದೊಲ್ಯ ರಿ ಬಡ್ತಿ ಕರಯ ಅದ್ದಿ ಅಜೂಾಲು:ಲ್ಲುಯ ಕುರಿಶ್ಷಾಣ- 

ಅಲ್ಲ. ಜಲ್ಬಮಿಲಾರುಖಜರಿ ವಜ ಡವಿಕುಪ್ಲೀಲಿಲ್ಲ ಉನ್ ಬ್ವಲಜರಲ್ಲಲಟ್ಟಾತ: 

ಅಣ; ಓಲ ಅಾಾಯೆದ್ದಿ 0 ರುಆಉಬೆ ಜಲಿತೆ ಬಲಿ ಲಜಯುದಲಾ 

ಭುವ .ಅಖ್ಉಯದ್ಧಿ ಆಳಲಿಳಾಣೊಬೂಬಾರೆಲಸ, ಕುಲಿ ಖೆಜಳ, ಭಲ 

ಮಾಲ ಬಲ ಅಭಾದೆದಿ. 

ಬಿ. ಅನನ ಆಘುಕುಅ್9ಬೆ ಶುಠವಾಳುೊಬೊಲಿ ಔಜಯಿತಗೊಕ್ಕಿಬಿ ರಬೆ 

ಅಜಿ ನಿ ಸಿರ ಈೂಬಜ್ ಡಿಡಿನ್ಲಿ ಅದ ಭ್ಞಶಸದಿತಂಧಾ9ಂಪ್ರದಿ 

ಅಬ್ ಬುದ್ಧ, ಅನ್ನಿ ಶುಜಕಬೊಖ . ೮ಜಿ ಇಲುಲಂಂ' ಅದಿ. 

Eo. ಕ್ವಿಜಖಕ್ರಿ ವಿ. 6೮ ಅಲಾಲ್ದಿ, ಅಲಡಿ.. ಭ್ಹಿಜಾಜಲಿಕಾರೂಯ ಸಿ. ಅಜ 

ವಪ್ರಿೀಅಶಾದಿ ಶಾಬೆರುಂ ಜರಿ ಬಿ ಈೊಶಾಖಅುಕ್ದಯ ದಿಆಸೆ | ನಿದ ಅಳಾಗ್ತಿ 

ಇರಿ. ಹಾಯು _ಅಹ್ಖೌಯುಲ್ಧ "ಇನ ಬೈಶುಲಲಾಲು 

ಮೂ ಶ್ಞುಖ ಅಖ್ಞಾಅಬ್ರಜ್ರಯಿಖೆ:ಜು ಐ ಬನ್ ಅಶ್ಪಾಶಂಂಯೆ 

pe ಜನಿಲಲಿ “ಲಾಭಿ ಅರಿಜ್'ಅಬಂ೦ ಖೌಜಾಬುಲಿ ಅಶು 

ಅಂ ಅಳಿ ಅ.ಜ್ಞರರದಿ ಬಿಯಿ NN) ಅಬಲೆ, ಇಲ. 

| 
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ಟೂ. ಬ್ರ ಘುವಿಅಶುೂ ee ಅಲಾಲ ಲರ ಬ ಬಳಿಶ್ರಾಲಂ ಕ್ತ ೪ 

ಬಿ ಅವರಿ ಇಬ 

“ಈರ್ ದಜುಜು ರಜಾದ ಬಾತಿಚಗಿರುದಿ ಜ್ಯ. ಅದ್ರೆ | ದಜ 

“ಔಣ: ಜಲಾತುಲುಬಿಬಾಶ್ರಾಅಸವಿಜಹಿ 
ಐಾರಧ್ರ ಇಲಾ ಘೌಾಲಾಲಸೆದ: ಅಣ್ವಿಟುಲ್ಲ ಇರುಬಾವೆ' 

on. ಜದ: 'ಅರುಬಧಿದಿಆ! ಆನಿಜಾದ್ರಸೆರ: 

ಸ ಔರ ಜಾಜಿ: ಅಜ್ಖೌಜುಲಿ ರಾವ: 'ಪ್ರಾಮಿನಿಂ: ಅಂಜ ೧೫೬೫ 
ಕ್ರಾ: ಲಔ ರಿಜಾಜಾಲ್ಲ ಅಖುಜರ' ನಥ ಎಪಿ 

ಮಲ. ೦ 25: ಅಬುಬಲಿ ಜುಮಿಖಾಜಾಲ್ದುದು: ಅಖಿಳ ಎಳೆಜಂದ ) 
ಇ ಎ ಸಂಸೆ ರುಲಲುವ ಬಯ ಅಿಬುಣ' ತಜುರಿ: ಜಿಯ ಕೆ 

ಇಲಾಬುಬುದ್ಧ. ಧವ್ಲಿಜಸಚೆ' 

ಬ: ಉಜಾಲ್ಮಿ ರಜತ ಬಲುಕ್ರಾಂ WH ಅನಿಜಾಯಿ EE 3 
ಅಮಲುಬಲಿ: ಅಅ: ಧಿ: ಇರುಲಾಜೆ' ಟರ ಅಖಿಖಖೂಿವಿ 

ಔನ. ಇರುಲದಿ ಜದ 6ನಿಜಲಾಲದಿ ಅರುಲರುಲಅ ಜರು . ಇಶುಬದ್ದಿ 
ಜದಿಖಾಜಾಖಗಲಿ್ಲ ಕಭಮಿಪ್ಲಿಖರದಿ' ಎಖುಬಲ್ ಜಅಲುದ್ಹೆ ಬರಾಲಾ 3 

ಬಿ. ಅರಿಜ್ಞಾರಿಲ. ಎಜ್ಯಾ.ಜುರಬಿ 

ಜ್ಯ ಈಜು ಜ್ಞಲುಯ ಚ: 

ಎ ಅಟಯುರಲಅಜ ಜುಲ. ಜಂಕ್ ಕಜಾಜುರ ರಲಿಜಕುಲಜ ಅಲಿದ ಐ. 
| . ಜೂರಾ ಅಸೆ 'ಇಲೆರಿಉಾಹುದ್ರಿ. 

ಲ ಔಡಲ: ಆನಂದ್
 ; rey sy 

ಅಂಬಿ ಬಾಕು. ಸ ನಳ 
ಬೆರಿ 

a: ಠಿ: ಛಜಖಲುವಿಖೆನ್ರು ಆ 

£3 

ಅಜಜ! ಜಾ ಹೆ ಹಕಳೆಬಲ ವಿ ಜಜುದ ಲ , 
ಜುರಲಿಃ: ಇಲ್ಲಲ ಶಾಗೆ ಜ್ | 

ಬಯಲಿಗೆ 2 ಅಜ್ಜರ ಮಾಂಡ್ ವತಿ, ಭು) ಜಿಲ್ಲ 3 

1 “ok ಖಾಜಾ) ಡು ಖಿ ತ್ರೆ: ಖೂ ಬಿಜು: ಇಲಸ್ಯಗ ಐಲ. 0 

ಫಿ ಇಯು ಯುಬಿಲಿ ಐಎ9ಜ್' 
ಪೂ. ಉಡಿ ಲಿಂಬೆ ಇಲಾದ ಐದ್ರಿಜಸೆಲಿಖಸ ಜರಿ: 'ಲಜಸಖೌಬುಳ್ಞ ಅಕಾಲಿ 

ಅಲ) ಜರಾ 6`)ಆಾಜಾಹಗೆ9ಅ ಅಖಾದ ಅಜಿ ಜು ನಔ ಚ: ೫ 
ಅಬ ನಾರ ಬ್ಲಲಂಜುಜಿಖು ರುಡಿ: ಆರ್ಯಾ ಉಳ ಅಆಗಲ ಇಲಿಲುರು ' 

ಟು. ಅಬಿಜಾಕಾಜಾರಿ: ಅಕಿಲಾರು ಅಬಿಜಾಜಾಡುಯ: ಜಾಬಿಜ ಇಮುಲ 5೮ ಜಜಬಿು ನ್ನ 

(2 

| 

(ತ್ಯ -- ಬಾರಲಾಖಗ೦ನ ಆಜು 

ಲ್ರಬಾಜಗರಿಪಗೆಸ್ಟಿ. ಅರ್ಜಾಖುಲ್ಕಿ ಚುಔಚ'ಜಮಿ” ಅಬ ಅರ್ ಅಜುಗ್ಬುಯಿ 
KS ಳನಿಸಾ ನಿಜಾ. ಈರನ 

ಉಣ ಜರತ್ಲಿ ಅ ತಲಿ: ಬಾಔ ಅಖುತ್ತ ದಾನ 

Ue 

ಯಜು ಬಜಿ: ಬರನ ರುದರ ಲಔ: ಶಾ 

ya 
ಬ್ ' ಇದ್ದಿ ಢಿ ಇಲುಲರಿ ಚ್ಛತಾ: oS pe 
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3 ಸೆ "ವಿಬ್ ಅಲ್ಭಬು 'ಭುದಿಜ್ಜ ಅಮಿ ಔಿಗೆಲಳಿಖ ಅಬಿಶು: ರನ್ಗೆ 
ಕೆ ರ್ಗ ಗ 

ಈ ೨. ಬುಔ। ರಿ. ಅದ್ದಿ ಉಲ್ಟಾ. ಲಿರು! ಅಮಾಬೆೊಲ. ಬಜ್ಞರಆಸರಿ 
Fisk ಇಬಖರೂಲಿಬಿ “ಹಲುಲ ಖರ ಜಿವಿಬಿಜೆ ಲಿರು ಇಲಲಿ ಖಾ 

' A > ಮ ಇರಿ ಬಿನಿಖಿ ಅಲುಬರಿ ಕಳಚಿ "ಬಿಐ ಬೂಸ, ಅರಈ 
ಇಷ ಸ ಕ್ು ನಜಔಮೆಜ್ಞಾ ನರರು ನಲೋ ದಟ © ಬಿಜು ಜ್ಞ ಆಲಾ: 

fe ಬುರ್ಜ್ ದ್ರಿನಲಿರುಖೂಬೆ.ಭಬ್ರಶುಯ್ಯಾಲಜೊಬರ ಔನ ಲವಿದೆಜ ಬೂದು 
K | ಹ ಷಾ + 

೫ 

೫.1 ky” 

ಹ y Pay ಶಿ ಗಾಡ ಕೊತ 35 HB 2 ಸ, 1p poe ಲ ಎನ್ನು * ಮು 

ಜು. ಬಲಾ ಕ್ವೀವಿಇಬಜು. . ಅಮುಲ್: ವಶ ಜಗೊಬೆ ಅಲ 
RN ಬ ಲ್ ನಿ) ಆ. ಬ ಮೋಸ್ ಸ 

೫... ಮುಲ್ಯ ಕೂಲ ಜಲ್ಲಿ ಇರುದಿ ಗ ಲಾಬಿ ಬಾರ ಖಾಧಲಯಾಜ್ಞೂಲಿದಿ. | 5 
“y 

p EL ನಬ PN ಇಮಾ Ney ಕ 

ಲ. ಅರಬಿ ತಭಾಳಬುಯಲಿ ಅನನ ಅರುಬಾ, ಇಲ್ಲೆ ಇಆಯಯಿಲ್ಲಾ ಈ ih) 
ಹ k ಎಲೇ ಹಸಿ ಆ ಶಮ್ನು ವಿಧ್ಯಾ ್ನ 

ಸ್ «Ce ಮುದಿತ. ಇಜಾಜರ ಭ ಲಿಧಿ ಹಾಕ್ರಿ ಲವ್ವಿಲ HeDd ಜೌ ನ೫ಔಜರೆ 
3 ay 2 ; Nr 

। ಚಾ ಜಾಯ ಸಾಯು ಒಂದರಿ ಲಿಓಥಿ ಆಲಾಲಲಿಹಾ 3 ಜ್ಯ 
ಇತ್ರ. ಇ. ಅಬಿ ಆಿರ೨ ಆರುಜನ ಅರ್ದಿಲ್ಬಾ ರದಿ ವಶ ಇಬುಲ ಥಾ ಎ 

ea ಟೆ < _ pO ಹ pe pS ಈ BE "ಜರಿ ದ 2ಜರಾಂಜುದಿ ಜಲಾ ಆಜಜಾಯ *ಪಿ:ಲಾಂ್ ಜೂರಾ 
CU K 

We ರ್ಯಾ ಎಇ ಕೆ ಎದು ೫ ಗ್ ೬ ಮಾಲ್ಭಲಲ ಇಲ್ಲಿಜಾುಶ್ಟಾಯಿ ಅಜ್ಲೆಬುದ್ದಿ ಯಔಔ ಇ. ಆ ಪದಕಿ 
ಕ fe ಲ 

ದ 

ಘಃ. ಆಜ ಇರುಬರಿ ಜಾರಿರು ಇಲಿ ಜಾಲ್ಬೂಂದ 
ತ 

p 

ಪ ಏಡಿರೂಬೆಜು- ೨ ಎಜಿ 
(ol ಇಲಯ ಆಾಲರಲೋಲೆ ಐದ್ರಿಜಐ ಅಜಜ ಅಕಿರ ಹಬೆಜ್ ಕಶ 
೫ ಇಯ ಕತುದಲುದಿ ಅಖಾಜಕಾಸೂಾಿಂ ಹೂ ಇಲ್ಲಿಅ್ದಿಅಳ ಕಲ 7ಡಿ. ಅಲಲದ. ಬೆಬಾಂಸಾಈಿ ಖುನಾಾವೆ ಇರರ ಬಜೆ 
ಈ" 9 ೮:/ಲಾಲಾಲಸೆಯ ಬಿಳುಿಜಿ ಅಲುಜಾ೦ ದಿಲಿ ಎಣ ಖೆ 
ಸಂ. ಅಬೆ ಇಡ 1 ಬಿರವಿಜು೦ ಬಲು ಜಾ ಯಿ. ಳಿಗೆ ಓಲ ಶೊಡಲಾ 

ಅಯಪಾಬಿ ಎಲಲಿ ಜಾ ಬಾಧೆ ೮ ಉಲ್ನರಯಾಜೆ ೭ಬ ಬೊಳಲಾ 
ಷು. ೧೮) ಖಾಜ ಬೆಖಸಬ ವೀಣಾಅಾಲಾರುಲ 

| 

ಇನೆ ಜಟ ಮೌೊದಿಜಾ ಆಲಿದ ಜರುಜಂರ ಲಿ ತ 

ಔನ ಹಾಬಿ ತನಿಖಾ ಆರು ಅಲ ಆಮ ಐ ಲಾಜುಲ್ಧರವಐ್ರ ಅಣ 

ಇಲಲಿ ಶಾಪ ಬೂ ಜ್ತ 
೫» .:೮ಖಿಅರಿ ಇಜಾರದ 5೦ ಉರ ಬಲ ಬುಜಿಧಿಯ ಆಲಸಿ ಬ್ರಿ 
ಈ ಡತಿಜುರಿ ಬದದ ಜಔಜ ಅಲಾದ ಬರುಚರಣ ೮₹೦ ಕಬ 
ಕೇ ಐಾರಾಊರ ಲಯ ಕಬಬೆರೊದಖು ಲಲಿ» ತರ್ ಲಾಢಬಾಲಿ 
hed ದ್ವಿಜೊಲಾದಿಐ.  : - ಅಜ್ಲೌಬುದ್ಧ ಅಕ್ಕ ನ್ರಿಜಹಿಯಾರಅ' ಜಲಅ 



ಎದ ಸುಖಿ ಬನ ಅಶಾಅೀಯಬ್ಬಲಿ ಬಳು ಆ೮೮೮:ಕುಐ ಕೊಲ 

ಸ ಲಯ ಅರು ೨ಲ್ರೀಲಬನಿ ಲಿಸಿಲಂಬೆಬು 

( pe ಗ ಜರಿಥಿಎ Hae ಧೀನ: | 

- ಮಾಲೆ ಅ ES ಜಲ್ಪರ್ ಠಂ 5೦ ಅಲಿಜಾಯೂಖುರಿ ಅಆ 

ಈಸು ಆಟಕೆ 6 6೮೪ ಜುನಂರಬ್ದರಿ ಈಜಿ ಅಶುಟರಿ ಎಬ [ 
೫ 9. ಅಫಾಲೆಬಾ ಈ ಜಡಲ್6೦ ಆ೦ರಿಲಾಕಲು ಅಲಿ ಬಕ್ಷಿ 

: ಆಯದಿ ಅಜಖೆಖಿಟುಲ್ಲ ಅಡಿಜ್ದ೨ ಬುಲಿಖ ನೆಯ. ಅಂಳುಜೆ ಅ್ರರಿಅಾಂಿ 

- ೨೨ ಲನಿತೆನಿಪ್ಲೀಬೆಬ- ಲಿಬದ್ರ ಅಿಜುಖರು ಔಾಯೆಜ ಲ ಆಲ ಜಬ್ಗೂಚೆ' 

ರಿಂ ಎಯ್ಸಬಿರುೊಬೆೊನೆ ಲಶ್ರಿಕರವ ಲ: ಲಕ್ 

ಲ್ವ. ೦ ಅಸೌಲಿತ್ಲೊಡಿ 

ಅಆ ಅಉದ್ದಿಂ ಶಾಹ್ ದಾ ಲ್ರಿಬಅಿಖಾಜುಅ ಉತ್ರ ಅಂಕಿ 

ತರಂಗ RS 'ಅನ್ದಿಲಜಾರ ಆತೆ ಠಿತಿ ಖಲು ಖಲ 

ಖಾನಾ. ಬಿ ್ಛತೊಸುಅ ಶಾಖ ಬಿರರುಲಾ ಅನ ಕಣೆ 
ಕಿತ್ ಮುಲಣೊಲ್ಲೆ ಬ್ಬೆ ಉರಲಅಖವರಿಬಸಿಲ್ವ ಬತಿ | 

ಅರಿ ಅನ ಬಿನು ತ್ಮುಡ್ಟಾ ಕ ಉಜ್ಜಲು ಉಮಿರೋಯಸೆ ಾಬ್ವರೋ್ಸೆ 
ಖೌಬ್ಬ] ಪಾರಾ ಸಾಲ್ ೨ ಅಖ್ಶೌಯಲ್ನಿ ಲಿರರನಲ್ಬಂ ಕಂಬ ಈ ಇಲ್ವಾ 
ಅಜಿ: ಕ್ವ ಖು ಬುಲಿ ಜಾರೆೊಲಾಶಸೆಯ.. ಅಾರುಲ್ ಅಅ ದಿಯಾ ಜಲ4 ¥ 
ಅಜುಾಯುರಿ ಬ್ಹತಿಸೆಖಬು 9೦. ಬರಿಠಿ ಈ ಬಲಿಳಿವಿದಿವೆಬರಿ 

ಅಜ್ಯಾಶೀಯ ಗರಿ ಬಳದ ಔಶ್ದರಂಯು ಕಳ್ಳಿ ಆಬ್ರರಿಕುದಿ ಶಾಡ್ಡಿ 
ಆಸೆ "ಲಂ ಉಬಖೆಜ ಲೀರುಶ್ ಆಲ ಇಬುಂದಿಆಸರ ಅಜಾರು ಬದ್ರಿ 

ಅಸು ಇಲಾಖಬು3ಶಾ ಯಾಅಸ್ಯ್ಲು ಇಕುೂಶುಅ ಆಲ್ಮಿಜುಳಿ ಶಾಲು: ರಾತಿ 

ಲಿ .ಶಾಕ್ಫಿಲ್ ಜಬಾದೆ ೨. ಅಲಾಲ ಜೊಂಐ ರಿಕ್ರೀಣಐ ಲೆ ಅಡಿ. 

 ಆರೌನಿತೆ ಎಮುಖೊಬೆ ಕುಲಾವಿ ಜತಿ ಬಿರಿಎಕ್ತಿ ತಿ 
ಅಲಕಾ ಸೊಬೊಣಿ ಔಎರಿಸ ಲಉುಜಾಖಎತಗೆ. ಹಯಶ್ಎರು ಅಲತ್ತ ತಿ 

ಅವಸ್ಥಿ ಎಸ ಅಬಿ ಸೆ ಎ5) ಎರಿತರಿ ೨5 ಶಾಬಸಾವಿ ಆರಾಡೆಡ' 

ಶ್ರಿ ಉಡಿ *ಅತುಜುರೆರಾವಿ ಜನರ 79 ಆಈ ಜ್ Ay 
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6: ಮಾಚಿ ಆರನ್ ಪಹೌಬ ಲನ ಲಲಿತ ಸೇನೆ-ಆಮಿಂೀಗೆ ಲವಾಲ-ಗಂದೆ 
'ಅಲಿಶುವಿಏಲಿಅ: : - ಈನ್ಧಿಖಸ ಇಯ್ಬಜಲಿಕುಣೂಬೆ ಐರಾಲಿ ಗ್ರೀಕ 

PETE 5 nT €ಎಲಕಾಹಗೊಬೊಬೂರ ತೆ 
Pw ಅಿಜಾರ ೫7 ಅಖಂಗ ೦ ಅಜಾಜು'ಗ್ರಕ್ಷಿದೆಳಿಬಬು : . ಈಜಲೌಬುಲ್ಕ ಇರಾ 
Mee ಸುಳು ಡಲಾಹೆ. ಔಿಜೋಜಲ ಅಬ್ರತಿಜಿ ಜಲು! “ಕಾಲರ ಜಟರಿ ಜಾ 

(ಐಂ ಅಚಕಾಖಬ್ ಅಚಾರ ಅ ಚಲ ಲುಜ್ವಣ 'ಅಲಿಂಿ ಇಯೆಜ್ಜ 'ಬಲಿಕುಸಂಟೆ ಈ "ರೈಗೆ 

3 "ಕು ರುಈರು:ಈಿಬೆ' ಉರುದಲಿ ಜ್ಲಾರರ ೮: ಬಲಿದ ಔಾಟಿಚಲಿ: Wi 
೫ 'ಅಶುಅ ಹರೌ ಎಲಿಜಾ ಇಲಿಜುಬ: ಪ್ರಾಲರ್ಭ ಅದಿ: ಅಜ್ಲೌ 
ಬುಧ್ಯ ಈನಲರಾಆತೂಜ ಖಯ ದಿಬಜಶ ಎ೦೦ ರಲಲ ete ೦ 99 

ರಲಿ ಅೀಕಿಡೆಸನೆ ಅ ಅಣನಿಜುಅ:ೆ ಎಬಿ ಲಿಆ೦ 
ಅಲಿರಿಾತಿದ: ಘು ಶುಂಗಳಿ "ಅಕಿ ' ಬಿವಿಖದಜ್' ಆಅ ೮೩೮ 

5 (ಖಲಿ ಅಲಿ: ಈೂದೆ ಅತಾಶಾಬುರ ಲುವಿ ಲ್ಪ ವಿಜೆ ? ಅಜ್ 

ನಿ: ಬುದ್ಧಿ ಅಲ ಉಜ್ಯೂರಿದಿ ಎ೦ಿಕ್ಟು ಜುಭಹಾಂಲಲುಬಗ ೨೮% ಅಜೆ ಎಲೀಶಾ 
ಫಿಳಿದ ಹ ಅಜಲಿಚುವಯ್: ಅಲರಾ್ಲಾಲ ಅಿಖಬ್ದ್ಲಿಬಔಔ ಬಜಿ ಅರಲೀಜೂಜ ಅ 

೧೬ ಗಳೂಲಾಜನಯ 3ಜ್ಯಲೌಜಾದ್ಯಂಿ ಅಲ ಔಬಳಿ ೮೦ ಅಕುಣಪಲಿ 'ಲೊಲಾಲನೆಯಿ 

ಉಡ ಘಾಾಯೂಅಾಯಲರ ಲಲ ಇಈಜ ಖುಸಲಿದಿ ಬಜಿ ಅಿಲಿಲಿ ರಾ ಲಾಜಾ 
ome RON ಬಿಬಿ ಅಲಕುಣಾಬೆ ಬರಲಲ 

ಈ ಈರಾಎ್ ಬಿರಡೆ ಅದೆ ೧ಜವಿಕುಖಸೀನೆ ಹಾಯು ಜಲು ಔಜ್ಜು ಎದು 

reseed ಭಲ ಬತಾ ಶುಠವಾಜುಶಗೊೆ ರಶ್ಯಾ ಅಿಗಿಜ್ಲಿ ಅ 
`` ಕಾಲ್ಶಾಯಿರಿ ಅರುಲಂಿ: ಇಇ ಶಯ ನಾಜೀ ಇಷಟ Pe ಲ) 
ಇ. ರಿ ರಿ ಲಿಕಿಲಾರೆದಾ- ಹುಬ್ಬ ಜಾಯಾ ಇರಲ್ ಆಶುಯಲಿ ಆರಲು 

$5 ಕ ಅಸುಖಾರುರವಿ ಎ ಎಠಾಸುದು ಸ ಮಿ ನ೦ಿದಷ್ಲಾು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಿ೭೦ಮಿಜ್ದುಣಿ. 

ಕೂ ಆಸನ ಜಿತ ಛ್ ನ ಖೆ ಖು ಡಯಾ ಅರರ ರ ಬಲ ಚೆಂ 

ಗ ಸ್ಸ ಜೆ ಎಬ ದಿ! ಜು ವಾತ ಅಜಯ ಲಲಿ 

ಬಟ 'ಜೆಲಂಹಿಸಿ ಓಮು ಜಂ ಉಂ ಬಲಿ ಉಂ: ಲ್ರುವ 4 (ಆ ಭ್ರ 

ಸರಸಿ ಆ ಕೆ ಛ್ ಅ ಆಡಿ ಭುಜ ಳಿ 6೨ ಸಂದ್ರ 

ಹ 5 ಎಎ ಸಿ! ಬ್ರ ಮಯಿ 2 ಸ್ 6ಬಿ ಲ್ಲ (ಕ ಸ್ರ “ರಿಂ 

ಹದ 9023ಇರಿಂ ೫%, 6ಿನ/4ೌರಿಯ್ಬಣ ಜು 
| 



186 ಕ್ಸ್: ಆಲಿಂದ. 

ರಿದಾಸಿತೊಬೆ ಜಿಲ ಉಲಾರಡಔ ಜಲ್ಪುದಔ ಲಾರಿ ತಾರು 
ಇಗ ೬೦ ಮಿದು ಲರಿಈಆಎಲಿ ಇಲ್ದಿಣ ತೌ ಅಳುಲದಿಲ ಜ್ರ 

ಅರು ಳಳಖಬಿಲಬಯಲಿಲಿಿ ಎಟ್ಗದಂರಶುಯೂಜಜರೆ ಅಬಿ ಜಃ 
ಥರಬಾಲರುಒತೆ ಎ ಮಳುಣೊಬೆ ಲುರ್ಲತೌದ ಅಅ' ಅ೦ ಅಂಡ ಕಾಲ 

3೪. ವಿದಿ ಲಿಜಿಲಾಬಜ. ಅ ಅಲಲಿ ಇಊಲುಳಿ ಜಾತ ಕೌಲ ಆ 

ಡಸ ಆವತ ಹಾರ ಆಳುಣೊದೆ ಐಳ್ಗೂಡ ಅಸಲಿ fd 
ರಾಲಿ.*-ಅಲಿನಿಣೊಬೆರ. ನ “ಔದಾಲ ಜಲಲ ಅಂಕ ಉಂ 

ಬಾಲಾ. ಇಲಾಶಾಲ್ ಕಲ ಲಾರ ಅಲಿಸಾಬ ಎಂ್ಲಲಿಹ ಆಲಿ ಉುಆಸೆ 

ಅಬೆ ಖಳವವಳುಲಖಬೆಂಲ್ಲ್ ಶಾಯಿ ಅರಸಿ Kale DE ವ್ರ 

pa 

ಇ. ಐಿಆವಿಕು ತೆರಿ ಅ್ರಬೀಬಿ'ಹಾಲ್ರೆ'ಕ್ಕುಪ. ಬುಜ ನ್ಹಿಲಾ ಬಾದೆ 

ಆ ಬೆಮಿಜುಃದಿ ಔಟ್ ಜ್ಞಲ್ಲೂಜಕುಲ್ಲ ಉಜಚಲ ರಳ ಔಲೆಡಲುನೆದ್ದ 

ಬಖುಣಲಿವ: | ಸಸ Kk de; é 

ನಾಲ: 'ಅಮಿಕು ತೊದೆ ಔಲಸಾದೆ ರಿಖುಔ ಈರಿ ಲೆರಿವೀ್ ಓ%ಸ್ರಲಿಸ್ತಾತೆ ಕ 

ಆಲಿಲಿ ಆಲಬನೆಎಜುಳ ಅಲಾ ಬೀಯ ಗೊಂಟ ಾತೆ' ಎರೋ ಇ 

ಆಈ. ೮ ಯಲು ಇದಬೆಬ್ಬಲರಿ ಸೂಟ ಇಲಿ ಐಲಿತಷ್ ಅಿತಾಲು 

; ಎನನ್ ಅನಿಲಿರುಣಸೌಬೆಲ್ಲಿ ಎಲವ ಜಸೋೊಲೂಜಲಾೆ ನಕ ತ 

೧. ಎಡ ರಲುಲೆಜಿಲಿ ಬೊೋಲಿವಿ. ಅಲ್ಪಜಸ ಒಡು ಕಾಟಿ ೪ 

ಲಿಂಖ ಬಿ ಬಾಲನು ಇನವಿಳ ಸ ಅಜಾದ್ ಆಅ 

ಆಲು ಐ) 2ರ ರಿದ ಬಲರ ಇಸೆಲಿ ಎಮಿಜಾನೆ ದ ವ. ಕ್ಕ 

೬3 ಜರ 60. ಲಿರುಒನೊದೆ ಬಲಿಶಿಆ೨ಲಿ ಲಿಲಿ ಅಜ ದಲಿ: 

"ಮೂ ಲಾಬಿ ನ ವಲಕುಣಗೊಬೆ ಅರುೂಯಲ್ೆ ಎಲ್ದಿಲುೂ ವೆ ಇರು ಮಾ. 

ಕ್ರತಮಿಣ ಲ್ಲ ಅಂಡುಪಲತಿಇತ ಬಭ್ರಲಾಯುಲಿ ಎಜು ಎ ಲಸ 

3 ಮೋ. “೮ ಹಗೆ. ಅಲಂ ಎಡ ಎವಿಜಿ ಲ್ರಶುರಳಲು ಇ ತೆಲ್. | 

| ೧೨:೪0 ಸ ಇನೆ: ಇಲುಟಿ 8ರುಲೆ ಲಯಾಯೆ ಕ್ರಳರಿಕನ್ ಜು 

pS ೮ | ಯುರ ಲ ರಿನಿಜಲಾಲ್ದತಲಿದಿ ಲಲ ಇರು4ಲ್ಬಲದಿಲ್ರುಯ ವಿಜಿ 

ತ್ ಭಿ ಬಾಗ್ ನ? ಬರ ಇಜಾಲ್ಬದಯಿ »ು ಅಣುಕು ೫ ಜಿಪ್” Fe] 

ಜಲ ತ: ಬದರಿ ಜಾತಾಲಾಜಾಯಿ ಬ್ರಮಬ ಅರಶಾರಕಡಿ ಇಲುಔಿ ಶಲ ಓಲ 

ದೋ ಜರೆ ಇಯರುಅಗೆರಿ ಬಿರಿ. " ಅುಳಇುರುಲಿ೫ಗೊಡುರಿ ಆಲು 

pe 



ಗ್ಗ 

ಕ 

೯ 

ಛಿ. ಲ್ಲ” ಆಕಾಲ... 18) 

ಅ) ಲಾಲಾ ಇರೂ ರುಈ ಲಾಲ ಜನಬಲ 3 ಲೀ ೂಬೆಐ. 

6ಯಕುಎನೊಂಲ £೫ುಎಯ ಈಖ ಇನ್ ನನ ಲರು 6ಲೆ' ಇಯಿರಾಹಣೆ 
ಅಕಾ ಅಕುಬ್ಅಾಖರಿ ಅಲ್ಲರಣಿರಿ ಅರಗ: ಐಲು ಬಿಜ್ 
ಬ ಇರು: ಬಿಜಾಳಾಶ್ರಯಲಿ: ಶೌಖ್ಅ ಈಖ ಬತ: ಜದ್ರಿಕು 

- ಔಲಿಲಬಿಜ್:- ಅಜಾರುುಜ3 ಪ್ಲುತ ದ "ಲೆ ಇಖಾಗದಿ ಜೌ 
ಜಲ ಉಯಶ್ತಾಲ ದಲಿ ಲಿಬಸ್ರಾ ರಲ್ಲಿ ಲ್ರಶೋೊವಜ್ಣ ಬಲಿ: ಲ 
ಲಿಲ್ಲಿ ಅಜಾ ಉದ್ದಿ ದಿಲಾ ಔರೀಂಜಲು ರ.ಜಲುನಿಉೇರ್ ಕಷ್ಟಾ 

ಜಾಯ: ಅರುಣಿ ಖು ಜೃತ್ರಜ್ ಮಧ ನಾಸ &ಔಂ ಕುಲಿ 
ಜೈಜುತುಶುಲಿಹಾಲ್ರಾ ಇದಾ ಖುಜಸಲ್ಲ ರಬಿ:  ಡಿಜಯಂ ಜಾಜ್ರಕೂಜುಲಾ 

ಪುರಿ ಜ್ಞಲನುರುರ ಇಬುೂಲಖ್ಲುವೆ ಆಅ: ಅರುಬದಿ ನಜ ೩. ಇ 

ರ್ಮ್ 
ಳೆ ಕಾಮ ಮಿರಿ ಇಬರಲ್ಪರಿ ಅಲಿ ಇರೂ ಈ ಶಯ ಸಿಂ ವೂಲನೊ 
ಶಾಯಿ ನಿಂ ಕಲ ಇಸ «ಷ್ಟ ಈ ಬಿಜಾ ಜುಲು ಲಾದ. ಅಣಿ 

| ಅಜಿ ಹಾಜರಿ ಆಅ ಬುಡ ಬನ್ಸ್ ಗೊಂಡೆ ಕ ಕಲಾಲ 
ಮಿಂಡ ನೆ ನಿನಿಮಾ ಯರುಭ ಧಿ. ಆಶ್ಯಔ ಲ ಜಶುಕಿತ್ಯಲಿಬ ಪ 

ಜೆ ಶಢೂನ್ಸೆಯ ಲೀರುಖತ ಅಲರಾಂ ಸಾಬ ೫ 
ಅಯಲು ೂರುಜ್ಬುಮಿ, ಶ್ರಾಲೂರಾಜ್ ಅಲಲ ಲು ಆಜ ಡಿ ಏರೀ ಜಿಲ. 
€೪ಯಿರುಆೋದ ಈ ಬೆಜಲ್ಲ. ಖಲಿ ಜೂಲಿ ಲ್ವ ಕ್ರಯಿರರ ತೆ 
ಅಲಲ್ಲಿ ಇಬಿರುಅಗೊಂಖ ಜ್ಞಿವಿಲುಕುತ್ಯ ಲಬ ಆ ದೆಎಅಲಿಕು ಜಲಲ 
ಬೀದಿ ಅಲಿಕ್ರಾಯ : ಲಾರಾಲ್ ಅಿ5ಡಔಲಿರ ೬ ಲೀವಿಜಮಿಂವಔ ಲ್ವಿಸಿರಶಿ 
ಇಯ ಆ ಡ್ಯಿರಿಯುಕಾಳಬ ಅಲ್ರಿ ಎಲ್ಲಲಿಯಭಾರಾ92ಬೂಯ 
ಜದಿಲ್ರುಲ ಹರೀ ಇರಲು ಲ್ರಶೂ ಶಿ ಮಲಿಕ್ಜುದಿ: : ಬಿಡೀ ಬಮಿ 
ಈ ಆಲ೫ಗೊಂ ಓವರ ಹೋ ೨೪ ಐ-ಜೆತುಲಾಜುದಿಲ್ಲು ಅಲ್ಲು 
ಅಯಿ ಅಬು ys ಬರಿರಲ್ಲಲಿ ಆದ್ವಿ ಬಮ ಆಲ್ಲಿ. 

- ಜ್ಯದಅಖುಚಲಿ ಆಲುಲಾಕ್ರೂರಿ ಇಲುರಿ ಇಲುಖ್ನದ್ದಿರಾ ಇರು ಕ್ರೀ 
ಬೊಬ್ಟಾಲಿ ಎಲುಔ ಇಲುರ್ನಾದ್ವೀಉಡಿ ಕಜ ಕಲ್ಲ &ಓಳಲುರ್ಟಿ 
ಕ ಎಸ ಬಯಲ ̀ಓ ೮೮ ರಖಂ ಬತುಖಾ ರಿಕಾ, ಅಜ 

ಬುದ್ದಿ ಇಬಯಿರಾನೆ ಲ ಯಿರುಲಾಲುತ ಆದ್ರಿ ಲ್ಲಬಲ್ಣ ಜು ಇ 
ಅಲಾ ಪ್ರಿಯ ುಳಾಬಿಕ್ಧಿ ನಖಾನಿಔಿಲೀಯೆೊಲಿನ್ಮಲೀಗ ಫಳುಲ ಯ 

3೫9 
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ಲ. ಇದ್ ಜಡಿ ಇರು: ದೆವಿಜಾಶ್ತಾಂದಿರಿ. - ಅಜ್ಜುಶಜ್ಞನ್ರುಂ ಜು ಎ 

ನ್ದ ಬತ ಇಯು ಬರೀ ಅನಿಲ ಇಲ 

ಜಾಯ gy  * & ಛಲ ತಂಬಾ ಬ್ರೀ ಲಿಯಾ 

ರಾಜಾಜಿ ಅಡಿ" ಅದಟ ಜಡಿ ಅಶು 'ಔಯಲಾಲಾಸ್ಟ್ರಾ 

ಈ... ಎಲಿ. ಲಿರುಲಗೆ ಅಲೂ ಇರು ಅುಲೂಲೆ Ree 

ಬುರ ಈಾಂಯುಲೀರುಾ ಪೌಷ್ಯ ಾಖಿದಡಿ ಬೆಲಾ) 3 ಆಇ 

ಇಲ್ಸಿಈೌ ಅರ ಖಂ ಅಂಜು ರಳು ಬಳ se 

ರಸ ಎಕ ಬೆರಿ ಮುಖ್ಯಾ ಅಬು ಲ ಲು ಗಂಬೆಲ ಅಕೆ 

ಅಡೆ ಅರಿ ಅಕಿಳಲಲಿ ೮೮ ಕಾಲ 586ರ ೭೭೯ ಾಲೆಜು: 

ಘು. ಎನಿ ಅಿಶ್ಸಾಲಿರ ಆ ದಳರಿಲ್ಲ ಬಬ್ರೆಜಿಚು ಒಳ ಬೆ ಅ59ಕ್ಟಂಯೆ ಅ 

ಈ ಜಾರಿ ಬಿತಿನಂ ಬಿಐನ ಒಲಿದ್ದಿಲು ಬ್ವಲಿಲೂಲ Gov 

ಘು ಇ ಬಜ ಬರರ್ವಿಲಿಜ್ ಇಂಸ್ಟ್ರಜ್, ಈ ರುಣಾಬೊಟಿ 

ಬುದ್ನಿ ಜವಿಳಿಬಾಯ ಕಡತ ೫ನೆ ಎಂಕ್ ಏರಿ ಲಲ ಬಂಜೆ 

ಬುಲ್ಲಿ ಬನದ ಎಬುತಿಜಿ೦ಿ ಬರಿಶರುಶ ಬೆಲ್ಲು ಶುಳಔದೆ ಅಬಾ” 

ಬ ಔಬರರ ಳಾದ ಲುಂದಿಔ ಲೆ ಎಲ್ರೂ ಈ ' 

ಆಜು ಸೊಬೆಲಿ ಖಅಕಶ್ರುಶುಜಿ ಜಾಲಿ 56 

ಘಂ. 

ರಾಂ (ಕ್ಕ 
ಜಾಾಖಿ 

ಅಣ. ಎ೦ಿಲಿಜಲುದಿ- 

ಅರಾ ಬೆಜಿಬ್ಬ ದ್ರ ಜಲಿಕಾಖೊಭ ಉರಿದು ಅಲಲ ಜ್ ಉಢಿ 

ಬುಠಕುರಿ ಬಿಕರಿ. ಈ ನಿ ಜರಿರ ಜಲ ಅದ್ರ ರಾಜ 'ಅರಿಲಡಿ 

ಧ್ಯಾನಿ ೫ ಈ WE ಔಂeಲಾಂಅಿ] ಲರಿಜಾರಿ ಎಲಾ ದಿ ಅಆ 

ಆಕರ ಕಾಹನೊದೆ ಬೌ ನಔಜಾ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ 
ಇ bp ee a A 

ಸ್ 8.1. $೨ ಬಿರಿ ದಶ್ಸುಸಜೆ 
[3 ~~ ಆ 
«ದ ಫು 

ಬೊಳುಖ್' ಖಲಿ ಅರಿತ ನೌ ಎಸೆ ರಾಬ
ಿ ಕರಾ 

ES “ಯಾಜ ವಿಜಿ ಜಿಂ ವಿಿಾಬೆವು ಆರುತಜೂದ್ಧ ಕ 

ಸಂ. ದ ದೆಬಿ- ಯದಿ ಅಯಾ ಭ
್ರಶೈಬದರಿ ಖಾಯಿಣುರ ಯ

 ಇಲ್ಲರ್ನಿ | 

ಆಶುಖ್ಕ್ಷಿಲಾ ಅ ತಯ: ಅಬ್ಬ ಬಳಡಔಬದಿಲ್ನ; ಜಲಯ ಅಜ್ಜ ಭಜಾಬಬ್ಲ್ಲ 

ಆಯಿ ನರರು oS ಖಂ ರುತ ಜಿದಿರಿಪೆ ಖಿಜೌಂಳುಡಿಳೆ 

ಸ ಕುರು es ಅಶಿ ಇಲ್ಧಿ ಯೆ ದ್ವಿ ಆಗೊಂಜಸೆ ಈಲರಿ p 

"ರಜ ಮಿವಿಳುರ ಇ ಎಖಾರುಕೂಸಾಖಉಿದ ಇರಿ ಬಿರಿದ ಬಿನ್ನಿಲೀಬ 

ಈಟಿ ಅ್ರರೆನಿನಿಖ ಇನ್ನಿ ಉಗ ಐತಅಲ್ಲರಿ ಲ್ಲೀಲ ಖಜಿತುಲ್ಲೀಯ್ದಲ್ಲ ಇರಾ 

ಸ: 

ಊಂ ಬೂ 
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ಓ.ಡಿ ಓಲುಢಿ ಔಂಯೆಯ ಅಲಲ" ಅಜೆ ಅಲಾಂಯುದಿ ಔರ ಚಯ 
ಕಾಂ 6ಖೋಲ5ಿಎದಿ ಈಲುಧಿ ರಿಥ್ಠಿರು, - ಲೆಜಬ್ರಿಎ ಇಲ್ಲಿಬಲಿಲ್ಬಾಕೆ ದಾಲ ೬ರ 

ಬಿರ ಆೂಬೆಜ್ ೨9 ಬಜಿ ಎಜೊಅುವೀ ಅ ಜುಂ ಅಜುಜಲಿ ಬ್ರರಿ 
೪೦ಲ್ಲಂಐತಿ: ಅಶನ ಅಯ ಬುದ್ದಿಅಅಸಲಿ ಜ್ ಜ್ಲುಕ್ರೀಳಾಜಾಹಿಯ 981 
ಅಬುಧಿ ಬಿಜಾ ಅಲಗೆ ಈದ್ ಬುಕ್ತಿಂಜ ಈ ರಯ ಬಂಜೆ 

ಲಂ. ಓದಗ ಔಜಲಿರಿಎ. . ಇರು? ಈ ಇಜಾದಾಈಯಿಂ ಇ572ರ5ಂ951 ಬಿಜಾ 
ಶಅ:ಅ್ರಲಿಶಲಿಲ್ಲಿ. ಶಾಲಅಗೆಲರಿ ಯೆ ಉದ್ದಿ ಔಡ ಬೆ ಲಳ: 

ಉಲಿ. ಅಸೆ ಊಂಯೆ ದರಬ ಅಶ ಕುೂದಟ ಅಲಾಲ 998ರ 
ಲಾ. ೧೦1 ಐಲು ಠೂ ಬುದ್ದಿ ಬನಿರೀಖ6 ಜೆ ಉಟ ಬಲಲ. ಲಿ ee 

ಖಿ ಅ ಬಿ ಜದ ಅಜತ ಬುಲ ಬರಿಳವಿಜಲಲ್ಲೆದಿಜ್ವಯ 
ಖೌಬುದ್ದಿ ಶಂಖು ಅನುೂಕಸಂಯುರಿ- ಅಲ್ರಿ ಬಲಯ ಅಂಕು We 
ಬದಿರಜಖಜ್, ಜಿಖುವಿಜ್ಞಲಔ ನು ಇರಲ ಬನೌೇಣೆಚಂಖುಲಿ ಇಲಾ 

ಉಂ. ಉರ ಲಾಲಸೆ ಎಂಬೋ ತಾ ೮೦ ೮6ಈಉಬೆ ಕೊಣಿ ಆರಿ 
ಜದ ಅಆ ಆಲ್ಲಿಜ್ಞಲದಿ ಕ ೦ pe ಅನಿಲ ಆಈಜಾಬೆಲು 

ಬಂ ಕಿಲ್ಲಾ, ಖರಅಜಾಜ್ಞು ಅದಿ ಜಜಿಶಿಬರಅಖಾಲ್ಧಿ ಕಳಾ 
ಅಬೆ .ಖರೀರಚಜಡ ಉಠಿ ದಿಶೆ ದೆಶುಜ೫೦ ಲ೦ಂಫಭಜಲುಜ್ರಯ. 

ವ. ಆವಾಕುಖಬೆ . ರಿಖುದಿ ಪೊಖ ಬರಲೂ ಹೆಲಜಕು ಜಧಿಡ 
ಟಅಔಜುನಿಕ ಐದಿದಿ ಲೆ ಬಜ್ರೆರಿ ಲಿಡಿಲೂಬೆಜ 

if 

ಗ 

ಕ್ಯಾ 

ಉನ: ಅನೊನಿತೆ' ಇಬ್ಪಂ ರಾಣ ಎಕುಣೊಬೆ ಎಂದಿ ಆಂಚೆ 

ಇಂ ಸಾ ಅಲಾಿ್ರಿಕರಾಳಾಶ-ಯ ಲ್ರಯಾಣ ಜಾಗ ಭ್ರ ಆಜುಜಲಾಯ 

ಈ. ಖಲಳಲ್ಲೂ ಬದಿಎಲಿಟ ಅಲರಅ್ರುಅರಿಡಿ. ಕುರಿ ವ್ವ ಜೂ ಖಲಿಲು. ಔಟ 

ಇಲ ೮ುಬೇಲ್ಬಲುಲ್ದಿ ಬ್ರರಿಜಾರ ಈದಿ ಚರಿ ಬರು ರಿಜವದಿ ಊರು 

8೮6 ಆಜೌಕ್ಷುನ ಕುಕುರಔಯುದ್ದಿ  ಉಲುಣಿ*ಗೆ. ಬಜರ್ಲಿಂಲ ಲ್ಪ 
ಲು. ೮ ದೌ ಅಜೆಜಂದೆಶುಖ ಈ ಅರಯಿಲ್ಲಿ 6ಕುಂಲುದೆೇಖ ಉಮರ 

ಆಜು ಈ:ಆಲೂಲ್ತಿ ದೀಸ ರಾಯಿ ಲ ಎಯಿಕ್ಳಅಾಲಾದ್ಧಿ ಬಬ್ಲಿ ೭.9 
ಅಜ ಬಠಿಬಜ ಠಿ ಲಈುಜಖಂಬಂ ಆಲಬರಿಳ ಬ: ಅಲಿ ಜ್ಯಆಯಲ್ಲಿ 

ಅಸುರ ಟ್ರೆಕ ಲಾಕುಯೂಬೆ:ಜಠಿಕು ಔರಿಯಜ್ಜಲಯ. 
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ಕ 

ಈ. 

ಲ. 

ಳ್ 
ಈ 

ಈ. 

' ರೀಲು ಅಲ್ಬಸಂ6 ಅಲಾ ಕಾಖ್ಲಬಿಂಣಿ ಬವಿರಲಬಾದಿಯಬುಬಿ ಜ್ಞೀಕುಎಅ 
: ಖಾಬರೆ ಬಾಕು ಮುಲ ಇಬಿರ ಬಬಐರಿಬಿ ಎಲಾ ಜೂಲಿ. ಬ್ಳಿಜಿಕುರಅಾಠಿ 

ಕಾಣೊ ಮಲಯ ಲಜ್ ಮವಿಶುಳಬದಾಲಳಿ ರಜಯ. 

ಐಲ್ಲಲ್ಲಿಇ] ಬಿರಿದ ಇಲುಲಾರಾಲವಿ ಲಿರು ಲ್ರರಿಶ೦ ಉಜ್ಜ 

ಹ್ 

ಲ್ಹಿ೫ೆ ಲ್ಲ ಅರೊಲಿಜಲದಿ. 

ದಜಜಿಕಿ. ಲಾರಿ. ನಾತಿ ಇಂಗೆ ಲ್ಶಾಂರ್ಬಲಿ ಬಾಕು ಗೊಬೆ 
$2ರು೦ ಉಲಿ ಲಕಾ ತೊದೆ €ಜತುರಿಡಾತೆ. ಲಾರ ಕಾಂಬಳೆ; 
ಬಲರ ಯಲೆ ಲ ಕಲ್ಚಲಂ ಬಿಲ್ರತಅಿಂ ಶಾಜ್ಅಖಹೊಬೆಂ ಈ ಅಜ್ಜು 
ಲಿ ಬದ ಬತಕುರ ಣಿ ತುದಿ ಕಬ £ ಮಲಿಲದಾಣಿ: ಮಾ 
ಅದ ಜುಲ ಅಲಜಿಲ್ಲುಲ ಕನಿ: ಲೆವಿ ಠಥ್ಲಿರಾಬಾಮಿಕ್ಞಾದಿ: ಬಳಿಕಾ 
ಲೆ ಲಆಜಾದರಿ ವಿರ ಆದಿ ಇರೂಜಾಜ ಭಟ್: ಅ ನಾವು ನಜ 
ಅಡೆ ನದೆದ: ಬುರಜ್ ಜನ್ನಿ ಈ ರೂರಈ. ಲ್ಲಿಲ್ಲೀ ಅರ್ಲಿಲ 
ಜೆಂ ಲಾಳಿ re ol | ಬಳಸಾರಣ್ ಬುರಣತೊಎಣಿ 
ದರಿ ಅಂಜ ದದ್ ರಲಿ ಅಿರಾನೀಲಬದಿ ಿಲಿರು ಜೀ | 
ಖಗೆ ಧ್ರೂಜಾಡ ಈ ಬಂಡಿ Wl. EK (ಈ ಸೊಬೊತೆ 
ಬಾಯ್ ವಿಜಿ ಎಲಲಿ ಮೊಲದ ಜಲಲ 
ರಿಮಿಲಜ್ಜುಯಿ: ಲಿಲಿರಿ ೮ ಅಲಿರುಖಾಬ ಬಿಲ ಘೂೆಜ್ ಇಲಲಿ) 
ಡಿವಿ ಲಜ್ ರುಣ ಶೃಜಾರ ಗೆ. ಲಾರಿ ಅನಲ 
ಅಂದಿ ಜಿ ರಾಜೆ ರ ್ಮಿಜ್ಜಾ ಲಾ ಈುರ್ಧಿಜಗೆಯು ಔ ತು ಜಬ ಉಬುಕಾ 
ಹೆ ರಜಾ ಆತೌಬಲ್ಲಿ ಜಿಲಾಳಯಸೆರಿ ಅತು ಇಲ್ಲಲ" 
ಅಂ  ಲೇಅತಲಿ ಬಾಬಿ ಎಾಬೆಐ ವಿಟ್ ಸಲಿಲಿಲಉಳ ಅರಿವು 

w ಕ್ ಖನ್ದಿಜಖ ರಲಲ ಬದಾಲಿಲೊದೀಳುದ ಔರು ಬುಲಿ 
2) ಜಲ್ರಿ ತೆ ಕರಿತ್ ಜ್ಞುನ್ನ ವಿರಿ ಮಿಲಾರ್ ಆರ್ನಿರೊಂಖು ಜಿ 

ಅರು: ದಲಿ ಲುದಜಯ ಜಲು ಬಲ್ಜಾರೀಗೆ ನಔಂಲಜಾಗಯಿ 

ಅಲಿಶಾಯಿಬುಲಿ ಇಬುಜ ತದ ಬಿಕವಿಔರಿಔ ವಿಲಾ 
ಅಯಾ ಬ್ಹುಬರುಆಕ್ಯ ಕಲಂ ಬಲ್ಲ: ಹೊಲ ಬೌಬಿಬಿ 
ಖಿ ಇಲ್ಲಲ, . ಅಿಂಜಾಜಿ: ಬುಕ್ಕು ಅ: ಲುಯುದಿ ಜಜು 
ಟುಬ್ಧನಂ pd: ಟಿ ಚೆರಿ ಶಾನೂಲಜಾ ಎಲಿ ಭಿಗಿ ದಾಲ್ಲಸಆಪ 

ಜಬನೊರಬ 7ರ ಆಳುಖಾೆ ಲಿಆಮಿ ಉುಲ್ಶಾಖಔಜ್ಯ ಅಲಲಿ ಜಸ 



bas 

ಸ 

ಕಾಲ. 

ಹಾಲ. 
೯ 

ಳು 

4: 

ದಿ. 
4 8 

ಕುಲೆ 

ದಪ್. ೪ ನಟ್: 191 

ಅಬಿ ಲಜಿಲ ಐದ ಟರುಜಸೆ ಖಜ್ಸಜ್ಡಿಲ 'ಶನಢಲಲ'ವಿ. ಆಜ 
ಗಿಜುಜಅದ್ದು ಜುಲ *ಆುಲಿಅಉುಸ್ವ ರಕುಬಿಲಜ ಉರ ಅಲ್ಲ 

'ಓಲಾ: ಇಲುರುಉಲುದ್ಪಿ ಲ್ರಬಿರಿ ಎಲಲರ ಬಲು ಗದ್ದಿ ಜಿಲ 
ಜೆ ಲಲ್. ಅಜ್ ಇಲುಔ ಆಲೆ ಕನಿ ರಂಬೆ ಬ್ರಿ 
ಬ ಅಲಿಣಬಿಅಜಲೌಬುದ್ದಿ ಜ್ಞ ಜಶು ಲಾಯಿಲ ತರಿಲ್ವಾಯೂದಿ ಲಾಜಾ 

ಜಪ ರುಲಯಾಂಲಜಬಿಲಾದಿ ಅಂ ಶಾಟ ಶಾಲಾಯತಜ್ ಹಲಿ 

ಅತಿ ಆಕ್ಞುೂಲಾಲೇಣೆ ಆ ಕುವರ ರರಶ್ಞಾಔಅಔಲದ ಐನ್ನೀಲಅಬಬು. ಆರಿ 
ರಲಲ ಥೆ ಕಲದ ಒರು ರಾಜನ (ರಾಜ ಇಬ 
ಆರು 6ನೆ 'ಆ್ಲಾಜಕಾಶಾದ ಕಾಬಾ ಕಾರುವ ನಔ ಬದಿ ಲಿ 

ನರ ಜುಲ “ಜಟಾ 
ಇಂ) ee 
Id kbc 

ಶೀ 
[a3 ದೆ CQ ಟ್ರಿ ft ೪ ಶಿ ಕ್ಸ ಟ್ರ 

ಚ “(ಓಟ್ ೫) ಬ ಗ ಕ; Ww 

ಛಂ. 6೮೦ ಕಲಲ ಲು ತಪು PAS ಧಲಖರ ಬಹಲ 

ಕನಢ 

Ee. 

ಚ. ಠಃ. 
4 
ಸ್ರ 

{ 

ಸ ಹ ಲೆ ಭ್ರಿರುಲ ದಲಿ 

೭ ಅತೆ ny ಲಾಯ ಜನಸದ ರಿಜ್ಞಮು ಲಿಲಕೊದ್ಲಿ ಸೆ ಖುರಖಾ 

ಜುಗ ಹುಲಿ ಜಲಯ ಅಂಗೆ ಬೂಲರುಲಿರೂಯಂಡಿ 
ಆ ಏರ ನನನ್ ಅಕ್ 

ಲಿಜ ಯರು ಗೊರೆ ಶು9 ಅರಾ ಲಂಗ ಔಜಬಾಯ ಗೆ ರು 

ಟಂ ಉ್ಪಾಲಿಕರಿಕ್ತಾರಿ ಕಜ ಲಿಐುರಲಿ ೧% ಬ ಆ ಲಿ ಸರಲ 

ಲುಲಿವಿಂ ಇವಿರಲಳರ ಈಮಿಜ್ವದಿ. ಕೊಳು ಕ್ರಲಲರುಜ 

ಬ್ರೂನಿ ರ. ಯು ವಿಜ ಔರು ಜುಜೆ ಲಿನೋ ಆಗೆ 

ಅಬಿ ಅಲಿ ಅಲಐಲ್ಲ ಲುಲುಎಲ್ ಲೀ ಜಲೀಲ ಆಲಂ 

ಲಾಲಿ ಔರ ಜಿವ "ಅಡಿ ಜಟರ್ರಿಲಿಎರ ಅಜಯ ಕಲಕು 
6ಬ ಜುರುಲಲ್ಲಿ್ಛ) ಜ್ಞುಲಿರಲಲಿರುಳಬ ವಮಿರರರುಲಬ ಕಿರಿ 
ಅೂಬಧಿಕುದ ದಯ ೮ಅಗೆರಿಕಾೊದೆ ಎಬ ಕರಿಂ (ಆ ಉ೫ಗೊಡೆ 
ಲಾಡ9 ಲಾಲ ಆಡಶುರಲದಬರಿಕ್ದ ಅರೆ ಉಂಿ ಬರಾ೭'ಬ ಲಿಔರಿ 

¢ ಟಿ ಣಿ 9 8) 

ಮೋ. ಲಲಿ ಕುಲದ ನಿತವಿದಿಸೆ ಲ್ಲಾಯೆಯ. ಅಜಿ ಓಳ ಗದೆ 

ಅರು ನೇಹ ಇಲುಲ್ಟು* ದೀಡ ಈಲ್ಫಿಖಗಲಆಗೆ ಬಲುದಾಲ'ಪಾ 

ಳೂರು ಔಲ್ಛಿ ಅಸ ಕುಲಿ ಬಲ ee cede? 
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`ಕಂಸಜ್ ಲ್ರಾಯೆಐ ಐಲ 7೦ ಬ್ರವಿಕಲ ಬಿಜ ಜರಿ "ಜವರ Fed 

. ಇ ಈಜು ಲ್ರವಿಶೆಲಿ ಬ್ಲಿಲಿಜ್ಲಜ.  ಅಲಿಂ ಅಲ್ವಿ ಠುಜಾ್ರಬಲ ಉರಿ ಮ 

.` ಡಶಾರ್ತಿಜು9, ಶಾವಿಡಿ ಆಜಾಂ ಸಾಟಿ ಜರುಶ್ತಾಖಾ '“ಅಔ ಆಶಿ 

ಕ ` ಲ್ಪ. ಅ ' ಆಕೆಳಿತಲ್ಲಿದ. 

ಅಲ್ವಲಸಖಲ್ಲ ಲುಲುಐದಿಲ್ಲ ಆವವನಿಕ್ದ ರಖಾ ಐರ್ ಹೊಟೆ ರಿಕ್ಕಿ 
ಜಜಸಂದೆಿ ಔಜುರಬಿಜಾಜಾಜುದಿ ಅಶ್ವಿ ಸಖಾದ್ವಿ ಇ ಬರಿ ಪರಜ 
ಖ]ಪೊಲುಲುಣೆ ಅದ ಚಾವಿ ಉಲತಿಶ್ಚಾ ಗಣೆ Weis 

ಜಿ ಈಖ ಜಾಯೆ. ವಾಯಿದೆ: ಇರದ ಎ, ಜಡರ ಐಜಿ 
ಅಮಿತವ] ಬಂಬುದರಿ ಲಬಿತಲಜಲಿ ಔರಿ ಜಲ ಆಕಿ ಲೂಯಿ 

ಸಲಿ ಅಬ ಉುಎರ ಅಅಾಲಿಬಿಲು 'ಈ ಶಿಬಿರ ಲ್ಥಡಿಲ್ಲ ಅಟ'ಜುರು. 

ಎಲ್ಲಅಾಯಜ್ ಘಟದ 'ಔಕ್ಟ ವರಿ ಉಂಬೆ: ಇರಿ ಅ ಎಡೆ 
ಬಬಲಿಕುಣೊಬೆ &ಬು ಕಂಬು ek ಲ €ಮೀದೆಕೌ ₹ ರಿ 
ಭೂರುಲುರ ಸ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಎಕು ಕಾ ಹಸೊಬಾಜೆ ಲ್ವಶ್ಲ್ಲಿ ಇಯೆನ್ಲಜರಿಬ 

ಐಎರಿುಖಹವರ ಅಂಗೆ ಪಲ್ಲಿ ಆ ಬಜ್ ್ 
ಇರಲಾರ ಅರಿ ದೊಬು ಅಖಾುಖಜಿಲಜಾನ್ಲಿಡಿ ಅಅಖೊಡಿ ಬ 

ದೆಖ.  ಬ್ಲಾವಿಬೊಳುದಿಳ್ಲಾ ಆಈಕುಣೊಬೆ ಲೆ ಅಲ್ಲಾಳ:ಯಿಂರೇಆೆ 
ಮಕುರಐಲಿಡಿ ಕಬ್ಧಮಿಖೆಅಯಕುಲಿ ಜಲಾ ಜಿೊಬೆು ಅಖೆಲೌಬು ಕಟ್ಟಿ f 

ಬಿಜೆ ಅಯಿ ನಿಡಿ ಅಲಿ ಬಿರ ಅಜುತಾಬಿ ಬರ ಇರು. 

ಇರುಐ ಉಚಿ. ಎಲ್ಲ95 6 ಅ ನಲಿಜುದಾಲನಿದಿ ೯೭೧೪9 ಸ 

ಇಂ ಕುಖುಯ ಈರಿ ಲಿಖಅದ್ರಯಲಿ ಅರಬಿ ನಿಯ ರಿಂ 

ಎಸ್ಸಿ ಇಚೆ ಜುಳಡೆ ಲಾಳ ಜಾಯೆ ಡಿ ಔಕ್ಭುಂಲಖನ ಅಮಿಲಂಚೆಜಾ' 
ಅರುೂಂರೂಧಿವ $ $ಆಲೊಯುಜಗಿಡಿ ಜಂ ಅಜಸಖಕುಪಿ 5ರ ಉಕಾ 

ತಾ 

ಳಿ (7 

ನ 1 ಲಿಖಾಔ ಅಲುವಿರೆ ಅಕುವ ಬರೆ ಕಾಜುಲ್ರಿ' ಅಜಿ ಬ್ರಹತೆ 

೦ ಬ ಗೆ ೨ಟೆರಿ ಮ: ಬಾ ಬುದಿಕ್ಸುಐಿ ಓಆಲಾಹನೇಯೆನ್ನಿ ಅಲ್ಲರಿ 

ಿದೆದಿಸ್ನ ಕ] ದು ಅಲಲ ಖೀ ಲೆ ಠಜ್ಜಲ್ಮಿಂಬ್ರೆಕು 

ಜಾರ ಜನಿಹಬನೆರಆ ಲ ಪ್ರಧಿಚರಿಕರಿಕ್ತಾರ ಕಬ ಲಜ್ಞಬರ ಬಿ 

ಅಜಾಮಿಳ ತಿ ಶಿ ಜುಜೆ ಸಷ ಸರೆ ನಿಘಾಣಾಬೆ ಕಿ, 

ಇಂದಾ 2ಅಂಲ್ಲಿಐ ಬಲ್ಲರೆ: ಹಾ ಭಜ ಜಿ ದೀಶ ಅಭ ತ 
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ರಾತಿ ಜೊಡಿ ರಜ ದಜ ಬ ಆಂಡ ಲ್ ಕ್ಸ್ ಇದೆ: ಬಲಿ 

ಜೀಗೊಬೆ ಜರೆ ಲಿ ಬಕ್ರಾ ರಜಾದಿನ ಹಾಯ್ 'ವ್ರಪರುಲ್ಲಿ ದೆ 

ಬ್ರಜಲಿಳಣಾಬೆೊಖಿ ಅುಲಫ್ಲಿರಂಬಜಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆದ್ವಿ ಕಾರಾಯ ಇಸೇಲ್ಯ.23 

ಈರಿ. ಐ 3/52 ಟವು ಕುಯಲ್ಲಿರಾ pt ಔವಿಜರೆ ಘ್ 

ಪ. ಐಲ್ಜಾಶಾಯುಲಿ ಬರಿ ಬು ಎರಿ ದ್ರಾ ಏಲ್ಲಿ: ಒಳ್ಪಕ. ಲಲಿಂ 

ಹ ಕುಜಿಲ೨ 6೦ ಔದಲಿಲ್ ಅಯ ರಲಾಬಾರ ಆಗೆ 

ಅವಿತ ಅನಿS 0ಈರಾಆತೊಬೆ೦ಯಕ್ಕಿ ಬರಿಕ್ಸುಯಿ ಅಚಲ 

ಲ್ಪ ಇಂಕು ರಾಜರ ಆಈ ಶೌಮಕ್ಟಾಯ ಆವಳು ಬೇ ಶರರ ಜಾಡಿ 

} [5 ಶ್ನಾಲಿರಾ' ಢದಾಲೆದಾ ಎಲಾ ಬಳುದ್ಲಿ ಉೃರುಯ ಆತೆ ಜ:೫ ಲೆಅಶ್ತಾ 

ಆನು ಆಅಲಕುೊಬ ಆಂ ಚರಿತ ಆವಾಕು:ಗೊಬೆಂ ik: 

ಘತ ಅಲಲವ ಇದೆಬ್ಬ ಜಲಜಾ ಮಾದ ಠಕ್ಕು ನಿಶಾಬೆಣ್, ಮಾಯೆ 
ಅಹ 3ಲರಅು ತೆ ತನವಘುಳಸೊಲೆ ರಿ5*೫ ಶೂಲಾರಣಿ 

ಖರೆ ತಿದ್ದಿ ಅಳು ಬಾರೆ ಲ್ವಾ ನೈ ಅಲಲದ ಲಿಂ ಎಲೆಯ ಅಿಲಿರ ಇಅುೂಶುಅ 

'ಅಖುಬ ಇಡೆಬಟನಿಳುಬೆ ಬ ಶುತಿಸೊಬಾರದಔ ಜಾರ ಈಲಿದ್ದಿ 

ಈರಾಯ್ದಾರ್ ಸು ವಿದ ಲೋ ಭ್ರಯಾ ಇದೂ ಬೆಡಿ. 

ಎಖಪೂಮುಖ3 ಇಡೆಬ್ಬಬನಿಳುಸ್ ಗೆ ಇಆನಲ ಜುಖಲದಔ ಅಜುಲ್೫ 

ns OS ೮ ಆರೊದೆ ಬಲಿತ ಈ್ರತಾರರಾಜ್ಟ್ರಯಿ ಅಜ್ಶೌಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ 

ಲಾ ಇಂ (ಡು ಲಾಜ ಕಂಇಅದರಿಬಕ್ದುುು ಐಂರಿ ದಿಶಾಂ 

೯1೫ಎ. 

ಷದ: 

ಯಾಜ ಹಾ ಯವಿರದೆಜಾ9 ಅ ಅಖ್ಞಾಅಜಾಲ್ ಜಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಕಾ 

ೊಬೊಖ ಬುವೂಬಲಔಲಿರಿ ಉತಿಯ ಅಲಿ ಬ್ರ ವಿಕೆನೊಲಿಜ ಔಖಾಬ 

ಜಾಡರ ಮಜ್ಯಾ ಅದಾಗ್ರದಿ. ಫಖಿನಿಬು ೦ ಜೂ 

ಉ೮5ಓ ಆತಿಜಾ ಲಿಎಬೆಢ: ಈ ಅಬ ಬಲಿಜ ಕರಿ ಈಾಶುತಅಸ ಅ 

ಆನಬಜಾಜಾನಿ ಬಬೆರಾಬಿಬ ಉಬಿ ಠೀಜುಜ ಓಡಾಟ ibd 

ಅಜಾ 6 ಉಬೆ ಜಕುಲೌಲಶು ಬರಿಯತ್ತಬಿ. ಅಜ 

*ರಇಲಿಚೆ ಜುಲಿಸ ಲಿರು ರಕ ಅಲಲದ ಇಗೆ. ದಬಿಜಲ್ಲಿ ಅಜೆ ಜನ್ರ 

2 ್ಲಿಲಿವ ಅಬ. ಹ್ *ಲ್ರಾಜಸರಿ ಜುಜೆ ಬಿಪ್ರ ಬಲ್ ಎಂ.ಇ 

ಅಷ). ಉಡ ಬಿಲಿಖನಿದಿ ಸೆ ಬ್ರಲಿಪಾರ ಈ) ಇಲಾ ಐ; ರಿದ ಆತೆ 

ಬರಿತಿಆಎರಿ ಬದ್ದ ಎಲ ದೊತೆ ಲಿಬಸ್ರಾಅನಾಐ ಬರಿಳಿಜಲುತಿ 
2 

Aw 
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ಲ್ಯಾ ಈೋಲಾಯಾರಿಲ ಊಂ ಅಂದೆ ಖಾದಿ ಧಂದೆಯಿ: ಅಲಂ, ಬಲಲದ 

ನರ 

ಜೆ. 

ಭೂ. 

ಪಮ. 

ಬ 

om. 

ಯಿದೆ ಲಖುಡಿ ಧಾರಿ ಳಿ ಬಿ: ಧು ಜಿ” ಅಪ.ಖಕಿಖಿಲ್ಲ 

ಇಯಾಲ ೂಜಾರ ಣೆ ಪೌಡ ಹೊಯುದ ಆನೇ ತದ 
ಅಿನಿ೦ ಬಪ್ರೇಲರಾಾ9್ಕ. ಉಡು ಢಗೆ ಅರ ಈರಶ್ಟಿ ಅರಾ ಘ್ಯನಿಲರಿ 

:ಈಧಿಆತೆ. ಐದಡಿ 0) ಲಿಲಾಬೆಳಾ: | ಈಗೆ ಬರಿ:ಜರಔ ಅಡೆ 

ಇದತ. ಲ. ಲರೀಭಧಿನಲ್ಲಯ- 

ಜುಖಬೆ ಪಾರಖ್ ಈ ಬಖಿತೆೊಯೂಲ'ಒಔ ಬಿಜ್ಞಲಆಖೆಲು. ಲಾಲಾ? 
ಇಲುುುಲ್ವಾಅಿರಎ ಬಿಖದೆಔ ಅಶಾಕಿಲ್ದ ಈಕ್ಲು ಯುಬಿ (ಬಾ 2೮ ಬರಿ 
ಈವಿಕುಖಗೆಬಿ ಈಶುಲ್ ಜಾಯ: ಧಎನಿಜಲಗಂಬ ಬಜಾರ ಅ ಅದು ವರರ 

ಇರ್ ಬರಿ *ಬಾಲ್ಟರಿಡಿ ಮೆವಾನಿ ಎಮ್ ಸ 6 

ಅ ಪೌ 5; ಇಕೆ ಜೆ. 

ಎಡಿ. ೩&೫ ಎರಿನ್ದೀಂಡಿ ಸತ ಇನಿ ಜಾ ಹಡೊದೆ ಇ ಜಅವಿೀದದಿ ಬರಿ 
ಜದ; ಬಾಯ ನವೆ ಇನೊ್ರಖ ಎಭಿದೌ ಅಲಿದ ಅಸಿ 'ಅರಾಪಘೊತೆಜತಿ 

ಭಯವ ಸಾವಿ ರದ್ದು ಹೌದ ಲಎಯಾಜದಿಅ ಜುತುರಿ ಲ್! ಎಐಿಕ ಆ 
*ಸೊಬರಿ ಒಸರಿ... ಲಾಜ ಲಿಜಾಔಿ' ರಹ | 

ಟಿವಿ ದಲ್ಲಿನ ಈ ಹೊತ ಬಮಿಂಜೂಂ] ಈರ ಜೆಳಿಬಲುವಿ ಉದರ y 

ಔರಿಐತ3 9 ಬಿಖಾಖುರಾಂಔ' ಲ್ರಮಿಲಾಮಾಹೆ ಎಡೆ ಲಾಬಾಜ್ೆ 

ಇದ್ರಿ ನಖ ಇರಿ ಯ ಅಲಾಯಿ ಶಷ್ಯರಾದ ಹಿವಿಆಚಿ 
ಏಜ 6 ಶ್ವಾ ದಳು ಹೊಲೆ ಡಬ್ಬ ಬವಿಳುಸಿಂಬೆ ಕಲು 

ಭಂ ಅನೌನಿವಿಜಾನ್ನತಕ ಅಯ ನರಿ ಸ ಇರಿ ಅಲಂ 
ವಎಮುಂ] ೮ಜಾಜರ ಈ ಅನಿಲದ ಲಲ್ರೋಬೆಜು * ರು 
ಜುಖೊಬೆ ಅಶುಪರಿ 'ಬ್ರಬಿಳಲಲಿ ಶುರ ಯಾಬಾಡಿಲಿ ಅಲೆಹಾಲಾ ಇ! ಜ್ಞ 

5ಜುರಾಜಿ ಇನಿ ಡೀ ಅರೆ ಔಔಬಿಣ್ಯರಿ ಅರಳಲಿ ಕಲಿಲಿ ಅಡಿ 

ಆಗೊಂಬೆಡು. : ದಬಾ ಎ ಜಃ ಲೌಬಿ ಹ ಲ್ ಲಳಖತ 

ಅಸಕ್ತಿ ಆರಾ ಅ ಸುತ ಇಲಾಕಿುದ "ಲೌ ವಾಣಿಡಡಿ ಐ೩೮ 

ಅಬೆಲು. ಅಿರಿನಿ'ಐಲ್ಲಿಖ ಡ್ಯ ಅಂಡಿ ಬಲಾ ಲಳಲಕುಖಬೆಲಿ ಕೃಅಳುಜ 

ಖಲಿಳ್ದಲ: ವಪ 'ಬಿಖಾಜಿ ಪುದ್ರಿಜಸೆ ದಂ ಐಜುಲೊಜಗರಿ 

ಜದ ಈರಾ ಆಲೆಲಾಂಂಶಾ ಪಾಢುಶೆಜುರಿ "ಬಡಿದಾಡಿ ಮಮಿಣನಿಲಲ. 

ರೃಶ್ವಾಾಬೆಡ- ಅರಿಲಿ ಊಹೆ ಉಲಿದ ಲಾಲಾ "ಡಿಐ ಕಾಲಾ! ತಕ 

ಲೀಉಲ ನತ ಲಾಡಿ ಬರಿಯ ಅ ಈುಳುಣೊಬಲ್ಲ ಜು ಇಲ ಅ 
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ಹ ರಾ 
ತ ಅಲ್ಲರಿ" ಕಳಾ" ಕೊ ಬೆಡ” ಜಟೆ ದಿತಾ] ಕ್ರರಲೆಳೆಟಕ್ರಾಮುಬ್ಬಡಿ 
ಹ ' 'ಆಲಾಕುಣೌಬೆ"ಲಿಶುಜಿ' ಬೆರೆಘಲಲ್ಲ ಲೆ "ಪಜರ ಆಜಾ: 
ಕ ಸುಶಿ ಅಲ್ವ 79 ಜ್ಞತು' ನಿಕರ: ಜಸು 

ಬ | % | 
ಹ ಈ. ಎಕೊ: ಅರಲ ಆತಾಶಖಕಾಟಿ 'ಅಠವಾಜಾಚೊ್ೆ ದಬಾಡಿ” 

ಅಗ ಅನಿೀದಿಲೊಜಲು ಜೋರಿ ಈ ದಿ ಪಿಸ ಇಚ ಆಲು 
೫ ಈ. ಬಿರ ಕರಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪರ ಕಾಳಾ ಉಲ ಇಂ ಹಶ್ಮಿ “ಲಂಕಾ 
$s RE 6" 6ಬ ರಂ ಬರಲಿ ಎಜಘಾವಿ ಜ್ರಲಿಜಲೆ' 
ಧೂ ಅದಲ್ಲ ಎ ಅವಿತ, ತಕ್ಷಕ: ಲಿಕ್ಕಿರ ಘಂಟೆ" ಅಕಿ 
ಹ ಅರದರ ಜಹಯಾಜಿ ಲಾರಿ ಈರಾ ಬಿಡಿವಿಟ್ದತ್ ಅಲ 
ic eR ಮಲವ ಇಲ್ಲಿದ ನಿಜಾ: ಇಂ ಶೆ ದ. ಧಜು:ವಿ ಜಡಿ: 

೫5 - ಈವಾರ ಬಲಿತೆಲ ಬಿಲ: ಜುಲ ಅರಿ ಬೀಜ" ಅಡಿಕೆ ನ ಒದಿ. 
ಬ್ರಾ ವಾಸನ ಗಜ ಇರುಲಆ ದಲಾಲ್ ಆ ಲೆ ಅ. ಶ್ರುಲಿತಿಜತೆ ಜವ 
ನುಲಿ ಎರುದಿ ಈ ತಲ್ಲಣ ಅಲವಿ ಬುಜ ವಾಡ ಅಹಿ ಲಾಯ ಭುದ್ದಿ: 

ವು: ಈಟ್ಟೆ ಆಲು ಉಲು ಕೂವೊಧ; ಅಜ್ಜ; ಅಟಬು- ಸಲು ಅಹ ಈ ೬ ೮೬ ್ರ. 

413" 'ಆಶಾತಾಶ ಇಳು ಆಸನಂ ರತಿ ಆದ್ದ ದೆಯಯಿ ಹ್ ಎಸ. 
ಡಂ ಅಧಿ "ಅಳಈು ಕುಲ ಛ್ರರ ಆಜಾಂ? ಇತಿ 

A 3 ರಾದೀನಜಂರಜಸೆ' ಆಯಲಬಚಿ ಡಆಬತನಡರುಡೆ: ಇತರ ಈ: 
ನ ಇಗೆ ಲಿ ಜತ ಪುರ ಈರಿ ಬಿಂಕ ಇನ ಪುಖಾಬಾರಿಸಊ ರಟ ಅಜನ 
_ “ವಟು ಜಕುೂೂರ ೫ ಅಯಬಜಸಬ ಇ ಅ: ಅದ್ದಿ ಧ್ವಿಜಸೊಲುಖಗೆ ಆಂದ್ರ 

೪ ನಡಿ ಬೆ ಬಲಿಳ್ಬುಲಿ:' 'ಬಿತಿಉಾರ ಜ್ ಬಿಟಿ ಲಜ್ ಆನೆ ಹಬ 
೬ ಕಾಯ ಬತಾ ಬ್ರಶುತಹ್ಯಿಯುರುಲಬದ್ರ, ನಎಲಅಸೊಲೆಖಸಫಹ ಲೆ 
ಧಾ ಅಲಪ್ರೊಲಡ' 'ಡೆಮಿತ್ರಣ." ಅರಿ ಇಜೂಲುಲೊರು ವವ: ಮಜ 
pe ಸ: ಅಸಿತ: ಘಟ್ SE ಬಿಧಿ ಆ: ಅದ್ರೂ ನದೇ 

Wis ಈಕಿ ಇಲೂರುಐ: ಲಾರ ಖೊಲ್ಬೇಜುಬೆ-ಈಕ್ಚು: ಎಪಿ ಬರಯ 
ಇ ̀ಈ: ಅಲ್ರ3ನೂಂಯಿ ಇಸಾ ಲ್ಪ ಲಾಲ್ Cs ಬದನ ರು; ದಂ 

ks ನನರ: ಚಿವಜ್ಞಣ' ಲರ ತಸ ಘಟಿ ಇಲ್ಲೆ ಬರಳು 



136 ಲ್ವ ಈ ಅರೊಲಿಲೇಲ- 

ಭಾ esse ೨೪೮೮ ಬಜಲಿದ್ದಿ ನಿಜಾಜದ್ರ' 

೮೫೦. ಓದಿಸಿ ಜಾಯಿಲರಿ ಆಚ. . ಲಿತಉಆಗ್ ಅಲದ ಲ ಜಿಲ ೧. 

ಶಾತೊದ ಜ್ಯಸಾವಿಥಯಜಾಯ ಅರಿ (ಈ ್ಬೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗೆ ವಧ 

-9ಲಿಗಿಎ ಆರ ಆಗೊಬೊಡೆ ರುಭೂಯಲ್ನಾ ಚ್ ಅಜರ ಬಿಚಿ 

ಊರ ರಾವಣಿ ಲೂಯಲ್ಖು ಛಅರನ್ಟಿಜ್ದಿಲ್ಲ ಜ್ಞ ೮೧ ಬದಾಬೆಲು. 
೨ ಜ್ಯಮಿಪಾಬ್ರುು ತಾರ ಬಿಜಿ ಬರಿ ಲಲಿ ಅನಿ ರಂಬೆ ಜಲ್ಟಿಖತೆ 

ಜುಲ ಖಾನನ ಸಲಿ ಇ ಈಜಿ ಅಯಿ ಇತುಬೆ ಅಮಿಖ ಅಸದಿ ಆಲು 
ಆಶಾನ್ಮಿ ಬಿಜಯ ಲಾಜಾ ಆಶಬ ಈಟ್ಟಳಸ. ಉದರ ಫಲಿ ಅಜ್ಅಬುಣ 

ಜಡಿ ಇಸಿ ಐ: SRS ಬಿಲಿಜಡಿ ಲಲಿ ಬೆಂ 

ಊ- ಬರಿಸುವ .ದಿಕರಾೊದೆ ಲಿಜಾಔ ಅಮುಟಿ REE ಇರು.ಆಜಾ 

ಅದಿತಿ. ಲಿಲ್ಫಲ್ಲಾಲೆ 'ದು ಈದ್ರಿಜ್ನಾ ೮5 ಯಲೆ 9ಈದಿಎಜಿ ಲಲುಲಣಧಿ 

ಇಲಲ ಠಿ ಮಾಯಾ ಈವ ಜ್ವರ ಅಭಬಲಿಷ ಜಲದಿ 
ಇಲ್ಫಇಲ್ಫಾಇಲಾಜ್ಯ೦ಿರ ಲು ಡಿಜಿ ಬಧಿಶಭಾಯಕು ಶ್ನುಶ್ನಾಛಿ ಬಧಿಜ್ತಾಯ,: ; 

ಅಗ್ರಿ. ಅಮಲ ಅನ್ಸಳುಬಿಜ್ ಅಶ ಅಸ್ಸಾ೨ಾದಿ ಬಲಿಜ ಲಿ) ಆಜಿ 
ಎರಿ ಅಜಾಬ ಅಶಾಬ ಲಿಜಾಣ ೫ ಉಂ ದಿಲಿಎಡಿ ಲು ನಿರಾ ಅಂತಾ 

ಉಂಬ. ಉಾಖನೊಂಲೊಂಗೆ ದಲಿ ಲ೭ಲಲಂಬಲು ಅದ್ದಿ ಅಿೀಬೊಜುಿ k 
ಅಲ. ದಂತ ಬಿಂಕು ೮೮೦ ೮೪೦೪ ಗೊಬೆ ಲ್ಪ ಅಬ ಅಲ್ವ ತೆ | 

ಅಲ್ಲೂ್ಲಿಖ ರೊಲಲು ಲಿಯೊಯ ಇಲಬಿಇಲು ಲಲಿ ನೀಬುಲಿ ಬು 
ಈಜುಜ ಶಾಯಿ) ಆಲಾ ವಾಂಜಿ ಅಉಣಲಾಡಿಲಾಚಿ ದಲಾಖಗಲ ವಗ ಅಳತ | 

ಆಂ. ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಲ್ಿ ಆಲ್ಚಾಉಲಾಜಾರಿ ಪ್ರಾಜಶೌಯಲಿ ಅಳಿಲ 
ಇಲ್ಲ ಜ್ಮಧಗ್ರಿ ಇತಃ ಇಲಿಲಿಬಚ್ ಯಬಜಾರ ಉಪಾರಾಜ್ಚುಲ- | 

ಆ3. . ಅಂಧನ ಸ ೮ಲಬಗಬ. ಲಓ೫೮೪೮ ಬುಚ್ಕಾ “ಬರವ 

ನ ಆರುಣೊಟೊನ ಔಯ ಲಳಲಳುಣೊಟಿ ಬಲ ಬಿರಿಯ 
ಚ: "ನರ ಈಜರಾರಣ ಬೆೆಯಿ. ಅಜುಲಾಯ 2ಎಲ್ಲುಡಿ ಈ 4 

ಆಅ. ತ್ ಐರಲಾಭಣ- ಇಲ್ಲೂ ಲ್ರರೆ ರಾ ಇಂಗೆ ಹ 
ಜಲಿಾರಾಪಎಡಿ ಜಎರಿ ಲತ ಅಿಔಐಬೆಎನ ಬೆಬಫೆ) ಜಬ 
ಜಾರ್ ಬ್ವರುಲಾ ಲ್ಯ ಾ:ತಲುಲಿಜಾಲ್ಲ ಉಂ ಇಬಾಲಾಜ್ ಎ 

6. ಲ್ಲೋಗಡಡಿ ಜರಿದ ಟಖ ಲ" Kk ಲಶಾರ್ಜಗಾದೆ ಅಮಿಔ ರಿಶಾಈ 
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ಲ್ವಜ್. ಅ ಲಕೊಲಿಲಕಿದಿ 19) 

ದ್ರ ಜದಾಲೆಜ 5 ಬಲ ದಡಿ ಪ ಕೊಲೆ £ಐ೦:ಲಾಲೆಐ ಔಶಿರಿೀಜ ಈ 

ಬ್ರರಿವಿಲಅ 6ಿಔಖ ಇಲ್ಲಲ ಶಸ ಪ್ರಜಕ್ಜಾಲೆಐಡ ಜೌಯೆಯ. 

ಲಿಲಾ ಲನ: ಸಾಬಿ ಆ8ಲರಳ | 5ಓರಲಆಲ ಏಜ್ ಅಖಾಬಿಲಔಜಡಿ 

'ಈಲ್ರಿಜಲಿ ಇಮೂರಗೊಬದಿಆಗೆ ಜ್ಯ: ತಿಶ್ವಜ-ಬ್ವಪ್ರಂರುಅ ಅಜ 

ಅಬ್ ಕ್ರಿಜ್ಲಿದಆ ಲ್ಲಿ ಲ್ರಮಿಖಾಲಿ ವಿರಸದ ಖು ಬಂತ 

ಜಲಾ ಕುಮಿಂಲಲಖಾಲಲನಿS ಜಾ ಬ್ರನೊೊಬಾಲ ಜರುಶ್ವಾವದಿ ಆ: ಬಲ್ಲ ಅರ 

ಈರಿ. ಆೌಶುಜ ಲಕ್ಷಿ ಶ್ಲಾಅಲಖ ನೈಶು ಖಲ ಬ್ರವಿಬಂತಿ 

ರಿಜ್ದಲೀಬಲಾ : 
ಅಲಂ ಆವಿಕುಣೇೊಬೆ ಬಿಎಂ ರಿನಿರಘಾಬೆಜ್ ಎಂತಜ ಈ 

ಡಿಶ್ಚಲಿ ಅಜಿ ಐಜಿ ಇರೂಲುಈ ರುತೂಯ ರಲಲ ಲಲ 
ಅಜ ಲಲಿಬಲಲು ಲುಈುಂಯೆ ಖರ್ಮ ಬಿಬೆ ಯೂಂಶಾು ಈ ರಿಲ್ಚುಲಿ ಆಲಿ. 

: ಅಖ್ಲಬುವ ಶಲೆ ಆರಿಜಲ ರಚಕಿಲರರಅಜಾ ಐಜಿ 

ಆಜ ಜಲ್ ಇಊಉಊರುಳ ಲೆಲು ಅಉಬೌಬರಲಅಅಜದಿ ಆಣಿ 

ಓಎ. 

 ಬಿಖಾಔ ತುಪೌಯ ಜುಜೆ ಆಲು ಆನೆಖುಖಅ ಬಲಂಅಜಸಲ್ಪ ಕರೂಲ ಈ 
. ಲೆಜು ೮ಜಿ ಬುರಐಂಳಾಗದೆ. ಜಾಈ ಲೌರುಔಖಲ್ಬ ಎಔಲಲ್ದಳು 
ಅಯ್ ಬಬ ಇಲಲಿ ಆಣೆ ಬದಿಯ ಉಲ್ಈಯಿ ಅಲುಂಶೆ'ಲಾ 

ಅ ಇಉಂಲುಲ್ೆ ಲುಬಜರಲ್ಜಾಲಿಔಲಾ ಔಜುಲಿ ಲಮ 59೧. 
. ಅಖ್ಜೌಬುಲ್ಲ ಅೂಜೂರಲಿಲ “ಅಟಿ ಬಿಬಿ ಅಂಜ ೮೬೬೮ 

ಇಲಲ ಅಶ್ಭುಳು ಸಭ್ಯರು ಅಘ ಅತಯಂಜ್ಲ ಔಮಿಲಳಲಕುಅಬೇೊಲಲ್ಲಿ 
ಅದಿಲ್ಲ ನಜದ ಅಖಆದೇಣ ಬಬಲ್ ಲಾಆಾಲಗೆಲ್ಪ 

. ಲಿಜುಣಕೆ ಅಜ್ರೂಂಜೂರರುಲ್ಲ ಜಲ ಔಂಅಜ'ಐ:  ಬ್ಮಔಿ ಲಜ್ ಪರಿ 
೨ ಏ.ಥ ಲಿ ಬಿರಿಜಲಲಅಅ ಲಂಿಕೂಲರಜ್ ಶಕತಾ ಕಾ 

ಉಬೊ ಉಲಿ ಲಜ್ಖುಲ್ಮಲ್ಡ ಔರೆಅಂಬದಿ ೮ಅ ಅಜಾ ಆಅ 
ಅಯಖುಜದಿ ಐಲ್ಟ್ರೋಟೆಲು. 
ಇಔಲಿಬಸಲ ಓಜಲಿ ಜರೀಲಿಜಲಲಿ ಲಔ ಬ್ಬ ಆಲೆ 
"ಲ ಕೆಲ್ಬ ಇಯ ಅಲ್ಲಿ ಯಾದಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಮೀಜು ಲ. pS 6೭೫ ಓಲೌಬ 

ಆಔಿಅಬಲನ ಅ ಲ್ಲಲ್ಲಾಟೆಚು ಲ ಈಲುಆಗೊಬೆ ಯಜ್ಕ ಬರೆ: ೧೮೧೮ 

ಲನ ಳುಣೊಬೆೋನೆ ಇಐಜನಿರಆವ ಅಲಿಅಬೆರಿಎ ೧೮೦ಕಾಆಗೊಬೊೆ 



198. ಛೆ ಲಪ್ ಅಃ ಆರನೆ. 

” ಈ: ಐಸು ವಿರಿಐರಿ ಇದದ, ಅನಿಂ ಎಂದಿ ಲಸೊದಿೋಲಲ್ಲ 
Pe ಅಲಿ? ಆಕ ಟ್ರೆ ಕು ಜೂ ಲಲಿ ಖುಲುಳು೨ ಐನ್ಸ್ಗಿ ಘು 4 

ಎ ಬರ್ ಈೆಔಲಲದಿ'ಈ" "ಅ ಖಾಲಿ ಎತ 
ಾಬೆದE ವಡ ಅವಶ ಬಲಾತ್ ಬಡಿ: ಹ ಲಾ೦ಿವ್ರರಾ$ಿ ಅರತ 
ಈಸ್ ಯೌ ಯಿ ಕಾಗ ಸದ 3” ಇಡಿಕಾತ್ಸ- ಭೂ ಬಾಡ ಖಿ ಎಗ್ಗು 
ನ sgt ಅನ್ರಿಕಾ ಖು ಪ್ರಕ ಆದದ ಲ್ರಜುಲಿ! ಲಸ 

_ಅ್ರಜಿಸೊದೆಾ' ಬಾ 'ಡಿರಿ” ಅಬ್ಟಾ ಶಜತೆ' ಇರ್ಲೂಲ್ಬಿ ಜ್ಞಜಾದ್ದಿ ಕನ್ನ ನಾ 

ಭ್ರೂ. : ಇಖ್ನಿಜ್ರಿ. ಪದ್ವಿ, ಲತಮುಖಿತಿಟ' ಅವಿವಿ' ಜೌ ವಿಶಯ 
ರಸ ೨ ಆಹಾರ ಹಜಖಬದಲುಜ್' ಮೊಠಿಚೆಕಡ ಎಲು ಉಮರಜ 

`>ಅಿಹಜಸಿದ್ರಿ: ಲಲ *ಅಂದಿಲಿಬಜಸಿಲಿ' ಬಳುಕು ಅನ್ನಿರಿ ಅನಲೆ 
“ಬೆರಿ ಲಲ್ ಅೂಬದರಿ: ಅಜಬ್ ಅರೆ ಶಿತ್ ಧಾ: | 
ಅ "ಲ್ಯಾಲಾಜ್'ಜಾರಳ ಡಿ: ಇಯೆಬ್ಬಬೆರಿಕಾಖತೊಬೆರಿ ಪೋಯ ಮಾ 

“ಕಠ ರಾ '5ಡ:ಆರಿರೂದಣ್' ಆದ್ರ: ಐಲ ಆಗೆ ಬಮ ಅಜಿ: 
> 'ಅಆ9್ಷ30 ಅರಿಕಲಲ್ಲ' ಅದ್ರೆ ಖರ ಮ್ನ ೮೦೦ | ವಾನ 
೧ ಅಮಾನ್: ದ್ರದಿಕ್ಷಿಜ್ರಿಐ: ಔಪ. ಲಿಯು ಅರಿತ ಖಲ: ವಿಎದಿ ತ ಗ 
ಜಲ. ಜಿಡಿ ಜತಿ" ಈವ. 'ಭಾಲಿರಾಶ್ಟಾಲಾದೆ ತನಿ ಜಾ ಕ 

” ಅರ:ಪಟೆಟಲ್ಲ ಇಡ ಲಬಿಬಳಿದ ವಲ ಸಾದನ ವಿ ವಿಜ್ಞಾ ರುಖೀಣಿ'' 
ರಲ ಸರತ ಇ ಔಲಿಜಸ ಅಸಲಿನರಿಪ್ರತ್ತಿಖವಿತ ಆ: ಇರಿ ಆಪ್ 
"ಠಃ ತ SN i ಇ ಡಾ 

ಜ್ಯಾಂ ಆಲೆ ಲ ಮಯಲ ಛದಿಗೂಮಾಣಿ ಐ ಮಲದ ಜೀ 
"ಫ್ಯಾ ಎನ ನಲಲ 'ಲಮಾಸೋಧ: ಫಫಿಸಿವಿ್ಲಿ ಅಮಿರ: ಐ 

| ಫಲ ರಾಜನೆ: ಅಂಬಾ ಜ್ಞುಲುತು ನಭಗೆ ಪುಲ್ವಾಮ ಹುರಿ 
ಕಮ ಬಿದಿ ಅನವಯ ಅನಿತ, ತದ ಜ್ವಜ್ರುಮ, ಘಂ | 

ವತ ಈಖಾಲಿ” ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ. “ಈ pe) ಲಭ ದಕರ ಐಣರಿ: 

0೮ ಅಬ್ ಕ್ತ ಆದ ಲಾಜಾ ಲೇಖ les ಅಣ್ಣ 
ಅಬಾಲ: ಅತತ ಮು: [0 65೮೮ರ ಇಜಲಾ ಇಡಿದು ಬಾಜು ' 

ಲಾಜ ಅಲುಲ' ನಾರಾವಿ" ಈರ ರಘ ವ ಜಾವದ. ಔಶ್ರಾನ್ಮಲ್ಳಾ 
ಬರಾ ಈದ ವೂಲಿವಿ ಬತ ದಾಸಿ: ಮಿಸಾ ಬಾತ ಟೆ 



ಬ್ರಜ್. ಈ ಆರೆಲಿದಲ್ಲಂ, 199 
ಡಾ 

ಇಂ ಲಿರುಜ್ ಇನ್ನ್ ಅಜ ಸು ಕಬಡಿ ಔೌದೆದಿ. ಗ ಇದೆಜ್ಜಲನಿಕುಎಸೆ 
ನ ಪ್ರಕ ಆಲಶಾಂಲ9ಾಾಸ ಅಡು ಬಜಬದಾ ಇಲಖ ಆಲಾಎಖೌ 
PAL ಇರಲಿಲ 5 ಆಜ ಅಮಿಬಾಬಿರುದಿವಿ ಎಜು ಬಲಿ: pr ಖಅಣಿ 
ಅನ "ಇಜ್ರಶ್ರಾಮು 82 ಇರ ಬಿನ ಅಬೆಖಾ. 1! ಅಔ ಅಸೆ, ಓದಿದ 
KE ಕಬ ಮ್ತು ತರಿದು ಇವಲ್ದದವಾಜೆದ ಇಯದ್ದಬದಿರು ಜಸಬೆ 
ಟಿ IG ಜೀವದಿಂದ ಬಲಕೆ ಜಾಬಾಬ ಭುದ್ರಹಾಯ ಬ್ಬ ಬಿಜಾ ಚಾರ 
"೫೫01 ಭಧ ಹರದ ನರೆ ಬೂಸಾ ಬಿ | 
ಲಮ ಅಲ ಸಾದಿ ಜಾ 'ಅದಿವಿಯಆಲಿಕು ಸ ಅಲಜಾರರೌಷಂಿ 
ಡಿ 'ಅಿಫೆಶಡಿರತ್ಸರ್ ಲಲ ಅರು ಎದೆ ಬಬನಿಕುಜಸೊಬ ನಿದಿ ದರ ಅಲಲ 
RCA ರಬ ಅಆ ಸರಸ ಬ ಟ್ಟು ಜು EN ಇತ್ತೆ ಅತ್ ತಂ ಲಿಇಲಿ3ಿ ಮೊರ! ಧಿಜಅಲಲಯು ಬರಿ ದBಲಕುಖಬಿ 

ಸ ರಾ ಲಾ ಅಪ್ ಟ್ 
ರೀ ಇರಿದ ಇ ಇಲಲ 6 ಅಜ್ ಸಬೌಕ್ಲಿ ಔಲ್ಛಳಬಬ್ರಾಲಅ ಅಶ್ವದ ಆತಿ 
poy 3 ಘನಿ ಜುಲ ತಿ 'ಉಲಾೂರಿಲ್ಲ! ದೀದಿ ನನಲಲ ಔದ್ರೀಸಿ. 

ಅಡಿ ಆಧಿ ರಿದ ನ್ಟ ಅಲುಲುಖಕು ಬೆಜು ಪನಿ 
ವಃ "ಆಸರು, ಇಲಾಜು ಲಶೇಲ್ಬೋಣೆ ಲಲಿ ಜಂ! ಹೀಳ ಥಿ ಲಿಬುಖ 

ಯಜ ಆಚಾಖಜಗಾಲೊಂಂ್ ರುಂ 5 ಘಂ ಕ್ಷಿ ಸಲ್ಪ | 
"ಬಲಲ ಕಠ ಊರು ಬಲೆ6ರೆಬಿ ಇಲಲದ ಬಿಜಿ ಜಲಾ 

ಲಾದ. ಅರ/ರಿಲಿಕ್ಞಲಲನಿ ಉರಿಉಶಾಜೆಯ- ಅಬಜ್ಯಬರಿಕುಅಂಬ ಏನಾಬಡಿ 
ಉತ 

"ೆ 

ಲ 

ಲಿ, . 

ಶಿ ಕಳಾ ಎಲರ ಬಿಜಾ ಯೊರುಶಾ ಶುಲ ುಜುಜೊಬೆ ಬಾಳಿರೂಐಟ 
ಜಾಇ): ಎನಲು, ರಾರ "ಏರ ಘಾಡಿ ೩5೧ರ ಲು ಇಂಗೆ ಖಂ 
6 ಅವಟಿ ಕಔಏಿವಬೆಲು ಯಾಜ ರು ಇಕುಎಜಲ EE 

¢ ಅದಔಔಕಣ ಬಾಳಿಲ. ಡಲ್ಲು ಇರರು ಅ ಅಈಿ್ರಿ ಅಆಲಕುಳೊಬ 
(1 ಬಿಸ ಲಲಜಸಂ ಅಖ್ಲೌಬುದ್ದಿ ಇರುಲ ಸದಿ 
ಬಾತ! ಯಅಜಗರ್ಯ (ಲ್ಯ ಇಲಲ ಇಜುಜ ಬಾಜ 
EC 

ಅಲಗ ಇುದ್ಛ Hs 
ದಿ ದಿಕ್ಷಿರಾಜಜು. ಅ 

ಬಿರಿ ಯಿಶರುಖಗೊಲ ಅ ಬ್ರನಿರಿನಲ ಎಲಡಿಆ ನಷ ಆಲಕಾಆಗೆಬ ಇವಿ 
ಅದೊ ಕಂ ರಾರುಯತಿ ದ್ರಿರಜುರೂತಾಲಾಜಣ ಒದ್ದರು ಇರಾ 
ಇಲುಅ ಲಬ ರಿಲ್ಬಲಿ ಎಲು ಲಲನ ಇಕಾ ರಜ ೪ಅಉದಿ ಮೊದೆಟಿ: 

ಐ. ಅಲಿಂ ಇದೆಲ್ಬ ಬರಿಸಿ ಇಬ ಜುಜ್ಞು ಇಲಿ ದಾರಿ ಅಖಲಬುನ್ಧ ರಲಲ 



800 [ed] ಈ ಅಕೊಲಿತಲ್ಲಿ. 

ರಿಸ ಜಾರದ ಜ್ಯಅ೨ಿ ಇಂತಿ ಅಜಂ ರಿ ಹ ] 
ಬಂ. ಆಹು ಇರುಶಾಯಿಶ್ಲುಲಿ ಬಕ ಬುದಿವಿ ಅಶಿ ೫ ಜಬುದೆಭ & 

ಅಬ ಬತಿರನ್ಲಿ ಔಣ ಅಜಿರಓಬಿಅತ ಇಲ ಖೆಿಬಯಾಬೆಜ್, 

ಪೊ. ಅನ ಪಾಧಿಖಂಟೆಂ ಎಆರಲ್ಲಿವಿ ಗ್ರರಾಖ ಗೆ ಎ್ಲೀಬೆಬಾ ಅನ್ನಿಲ್ಲಾ ಇಚೆ 
ಲಬ ಔಿ8ೌಎಆ eS ಘಾದಿಶಾಬಿ ಬಜುತೆಪಡಂಾ್ ಉಳಜರಿ 

ವೂ. ಅ್ರಲಿಶೀ ವ್ಲಿಮಿಜ್ಟಾಖ- ಐದ್ವಿಕುಖಾದ rp: ಇಬಿರೇಟಿಲೌ ಇಲುಡಿ ' 

ಲಿಂಬೆ ಬಂ ತಕ್ ವಲ ಉಜೊ ತಡಿ ಡಿಬಜಾಹೀಂದ ಣೆ 
ಡೌ ಇದಂ ಜ೮ರಿದೇಣ ಉಜಾಲ್ಲಸಲಿ ವಬಿಕುಾಬ ಬುಜ 

ನೂ. LCD ಲಅುಕುಖೊಬೆ ಅಿಜುಜಿ ಉಠಿ ಔನ್ಫಿಜೆರಿ ರಾಜ್ 
ಲುಬಿ ಇಲು೦ರುದಔ ೫ ಔಶೌ ಗೆ ಛ್ವಬಾರುಲಿ ರಿರಿಒಟಿ 'ಎರಾದ ಎರ: y 

ಪಲ. ಲಾಲಾಜ್ರೂಿದೆ. ಅಜ್ಖಿಬುಲ್ಧ ಬೆಜ್ಞಾಚೀಲ್ಛರ್ರಾಲ$ ಅಜ್ಛ್ಅ್ಬಣಿ 
ಅನೆ ಬುಶಖಾಲೆಜಳಿಬುರ ೫೦ ಅಬ ರಿಖಾಬಜಾ3೨3೦ ತುದಿ 
ಲಿಕಿರು ಬವಡೆ ಬು ಕಬಿ ಲಾದ. ಗಟ. 

ಪ್ರ. ಟಿಬಜಬರರದ್ದಿ ೮ಈರಾಹೊದೆ ಯಾಂ ಅಶುಜಯದಿ ಲಿಜಶಾ 
ಲೆ ಅಶ್ಚುಳಾವ ಬರಾತ ಚೌ ಐ9ಿಡಿಡಿ ರಾಜಾ ಬಿಮಾಬೆ 

೫ನ ಲಿಲ್ಭಾಉಜಿ ಈಎಲಿಂ೫ಸೊಬೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಬಳಿಡಿ ೦3ಾಅಸಂದರಿ 
ಭ್ರ ಡಿಎ. ಇ ಎದೆಲ್ಬಲವಿಳಣಬೆ ಅಬುಆರಿರಿಎಲಿ ಔನ ಜ್ಞುಬುಜಿ 

ಆ೦ಿಲಲುವಿರಾಲಲ ಜಾರುದುಶ್ರುಖಿ ಲಿುಜಿ ಅಶ್ಸುಶಸಬ್ರ ಶ್ರಜರಿ ಇಜಿ 

ಬವ. ಗ ಗಜ ಜ್ನಾರ್ಮಾಡಿ ಈರಿ ಲಿಸಿಲಾದೆಡಾ ಐಡೇಣ 

ಹ ಆದಿತಿ. ಅರವಾಡಾಲಿ ಅತ ಇಉಜೆ ಎ ದಖು ಶಾಲು 
4 ರೇಲಿ ಅಲಿ ಲಲ್ ದಿಜಾಶ್ಮಳಲ್ಲಿದಿ ಹೊಯೆಖ.  ಅಯೆಬ್ಬಬನಿಳುಣ 

ಅವೆ ಇ0ದ್ರು ಜಖಂನ ಅಂದ್ರಿ ಶ್ಯ ಠಲಿಿಬುರ ೨3೦ ಅಲ್ಲರಿ 
ಅಜೆ ಲಾತ ಅಬೆ ಎಂಪಿ 6.ಲ್3ಯ ಅಜಿಅೆಶಾಖಿ 

ಫಂ. ಬುಶವಿಪಿ ಶನಿ ಲೀ? ಅಖೊಲುವ್ದ್ಠಿ ಬು9 ಐಎಲಿಕ 

ವಿ ಜತ್ಚುವ ಅತಿ ಅಿಖಾಚ್ದಾಿ5ರಿಜೆ 93 ಬತ್ತಿಯ ಅಖಾಬ ಈ 



೯). 

¥; 

"ಅ. 2 

೬ | ಅ.ಖದ್ಮಿಚಿ ಹೊಟೆಲ್ "ಅದೆ ನಲಿರು ಕೆ 

. ಅರಸ ,ಅಬ್ವಔಿಬಳು? 85ನ 0ರ? ಎಖುಖಲಾರಿ ಅ ಈ 
ಕ ಅರಬ್ಬರು. ಅಅದಬಿಯುರೆ್ ಅಖಾಬರಿ. 

ಹೊನ. 

ಬವಿಬಕೆ ಉಜ್ಜಳಬಾರ 2 ಔಶೊೋಜೆವ ಶ್ರಾರೂರಾಜ್ಕೆ ಜಾ ಐ 
'ಅಜರು. ಅತವ. 
ಠೂ ಅಕಾಲಿ ಬೆರಿ 

, ಶುಚಿ ಜರಿ ಬೃರಿಜ್ಜರಿಎಖಜಲ ಅಲಲದ 
4 ಐದ್ರಿ 

" ಕ್ಕಿ ಅಪ್ಲಿ ಹಿಲ್ಲರಿ ಸಿಶ್ದೀಬ್ದಾದ್ಧಿ 

ಲಜ್ ಈ ಆ39295ಲ್ಬಣ. 201 

ಇನೆ ಲಜಾದಿಧಿ 55 ಜಾರಿ ಇತು) ಲಿಲ್ಲ ಜಾಣ ಧಂ. ಜಬಿಬಲೆ ದಿಚು 
ವ್ಸ ಏ.೮ ರು ಪುಣ್ಗೂದ್ರರೌ 

ಜರಿಈದ ಇರಾ ರಳು ಜುಲಿಿ ಡಿಜಿ ಸವಿಲಿರ್ಣಾ' ಇಲ್ಲರಿಎಆಲರಾ. 
ಆತಬೊತೆ ರೌಧ್ರ 0 ' ಅಸ್ಷಿಬಿವಿಜ್ಞಯಯ ಅಜಂ ಗರು 

ಎ 

w ತಾರಿ ರಾ ಗಂ ಗತ್ 6 ಕಾ 

ಜನನ ನ ಅಡ ಆಭ ಜಲ ಲಿರು ಸಟೆ ಫ್ರೀಜ್” ತೆ! Cy, ಆ 
ಈ 

ಮ ಜೆ ರಾಲಾಬುರಿ ಖನಿಜದ ಕ ky 
ಲ ಲ್ಲಾ ಅರಿ ಜಾ ಲಯಿಖಾಔ ೦ 664 ಉಸ್ರು ಆತೆ ಅಲ್ಲಾರೈಲಾ ಇಲ್ಪೂಕ್ಷಜಾ 
ನುತ: ಅಬಿ ಇಬಲರಲ್ಲಿರಿ: ಬಲಿ ಈಲ್ರಿಜಿ೦ಿ “ಬಿರ 
ಬಜ್ ಜಜುಳಾರಾಾಯೆ ಬಬ ಎನು ಮಣ ವಿದ ಬವ 
ನಷ ಅಬಿ ಬರದ ಅಬಾಲ SUSE ಆದಾ ದಿಶಾ 
ಬಜ ಜಲಿಳಿಜುಲಿ ಮಜ್ಯಾ ಜರರಿ... . ಅರಿ ಇಡಲಿ ಅಂ ಬ್ರಿಬಯಆಗ ಅಲಿರಿ, ಎ೦೭. ಅ.ಲಿಲ್ಬಆನಇಅ೬ ಅಶು ಬಲ. ಅಡಡ 

ಇದೆ"ತ್ನೆ ಜರಿ 
ಅಖಾಔ ಎಠನೆಔ ಎಂಐ 
ಅಲ ಜಲಿಅರಿ edಿವS 

ಜವಿಬಜಿ ಬರಲಿ ಅಲಿಬಿ: ಔನೀಬೆಜುಅ ಇಲಾಲಾಂಯೆ 

ಜದ ಬ್ರವಿಶೆಲಲಿಖಾಜಾಲ್ಲಲ್ಲ ಆಲಿಕ್ರಂಜು೦' ಇ9 

ಬು ಅಶು 
ಅಲ್ರತ ಬಜಾರಿಬೂಲ್ಲದೆಆಸೆ ಪತಿತಿ ಇದು 

ಲಿ. ಅಜಾಖೌಮಾದ್ಧಿ ೮೪ಈೂರುಜಾಲೂಲು9 
ಅಂಉಯಿಜರಲಿ ಅಜ. 

ಇಡಲಿ ಜಿಎಡಿ ್ಸುವಿರೆಜುರಿ ಲ್ರರಿಳಂ ಲಿಲಾಜಾಂಿ ಅಖಾರ ಉುಖಯ್ಸಾರರ ಬಯ್ದು ಅಬುಂಣಿಳಿ ಅಲಾ ಇಲ್ದೊವೀಬಜೌಿ ಅಂ 
ಅಜೆ, ಬಿಬಖ ಅರುತೀನಂ ಬ್ರಲಿ ಅಬುಲಿ ೪ ನಲಿವರು “ೊಬೊಡಿ ರಜ ಅಜುಲ ಯಶಿಜಎಂ ೬ ೬ ಖಯ ತುಲ ಪೆರಿ. ಆಂಶುಣಿ ಬಳಲಿದ ಶ್ರಾಲಿರಖರಿ ್ರಶಿಅಂರಿ ಬಿರುದ, ಶುಲ ರುರಾಲಾರ್ಭುಜಾ ಬಲುರೆ ಅಜಾಂಮುಂ್' 

A 



' ೨98 ಲಃ ೪. ಬತ್ತಿಸಿದ 

೫0. ಇರಿ ಲೆ ಅಲಿ ಔತಿನಿಲಂ ಸಸ. ಇಂಚ! ಜಲಬಾರಔ ಇ 
ಸಿ ಅಲಾಭಾದಿ:ಜಾವಿರೆ ರಲಬೆ ಅರಿ ಇಲುಲರಿ ರರ೭ಐರಿ ಅಜ 
ಕುರತು ಲಿಶಾಸ್ಲಾರಿದಿಲಿಅ Saad ರುಜ್ದಿ ಅಬಾಲ 

Wo ಬರು ಇಲಿ ಜಂಬದ ಬುದ. ಇರುಜರಿ ಅ ಏತಿ 
ಲಾಯ? ರೆ ಶ್ರುತ ಎಪ್ಪಿಲಿಎರಿ ಬಿಜ 'ಇಯಾರ್ಕಿಧೂಯ ಒದ್ದರಾ 

ಉಂ. ೦೦ರ ಜ್ರ ಬೀಸಿ 'ಲಿಹುೂಖುರಾದಿಒತೆ ಜಾರಿ ಖಾ 
ಅಿಖು ಬೃಜ್ಲಡ್ಕ ಶಂ EK ಈಖೆಮಾದ್ದಿ ಇದಾದ ಇದಾ. 

ಅರಔ ಜಾರ ಈಣಿಲ್ಲ ಉದರಿಯೇಎಆತೆ 23 ೨ ಪೊಜೆ ಅಡು ಅಕ ಅ 
ಜರಯಾ ಭಜತಿ ಬಿಬಜ್ರಾರುಲ ಜು: ಸ ಎಜಿ ರೌ ತಿಸತಿ 'ಆಬ್ರರಾಲ 

೮೫/1]. ಶ್ರಲಾಜ್ಟಾದ- 'ಅಾರುಜ್ ಲಿಜೌಬೆರಾಬಲಿಕ್ದೆ ಅಜುಅೆ: ೮ 
ಐ ಅಮ "ಈಶಿಬರಾ ಲಾರಿಗೆ ಎಲಾ ಇರಿದ ಜುಜೆ 

ಇಇ ಅ ಆನೆಯ: ಬವಿಹಿವ' ಆಹು ಆಲ್ಲಿ ಬಲ ಕುಲ್ಸತ ಎಜೆ 
ಅಲ. ೮೮೦ ಎಮು ಇಜುಲಿಲ್ಲು ಈ ಇಲಾಲಾಯ್ಯ ಐದೆ “ನಿಜ ಶಿ 

ಐನ ತ್ ಜಾಜ್ ಮುಖ ದೆ ಇಲಿ ಅರಲಹಾಪತ್ 
ಇರಿ ಅಜುಜಂಿ ಖ3ಾರುಲೆ ತ್ ಲಜ್ಜಾ ಜರು ಅಲಿ ಯ! 
ಅಳಿ ಇರಿ ಎಲ ಖೌಅಲ್ಪಬುರೆಲು ಜಾಲಾ ಅಜರ! ಮು ಅಲ ರುಜು 

ಅಂ. ಜೌಸಲ್ರ ಬರಲ ರನಿಂಡಔ ಇ. ೂೂಬೆಡು. ' ಅಜನೊರರಜೆ 

ಬೆ ಬಕರ ಲ್ಲಿಕು ಬಲ್ಲರಿಅತೆ ಉಿರು ಉನ್ನಿ ಐಜಿ ಬಿಳಿ ಅಲ ತೆ 

ಅಬೊಣ ಉಳ ಜರೆ ಅಾಅಬಿರರಿ೪ಳಾಖಾ ರಾಂ] ಬಲಿ ಜರಿ ೮ಬ. 

ಅಲ್ಲ: ಬಲದಂಡೆ ಬರಿಂ: ಅನಿ ಆಳಣೊಬ್' ಅಲ್ಫಾ 
ಐ೩ರ ಈ ಬಿಪತಿ ನಔ ಎವಿ ಸೆಖೆ ನಂಲಿಖಲಾದ್ದಿ' 

ಆನಾ! ಬುಸು 99 ೭ರಿಶಿ. ಇರಿ ಬದೆಯೇಸೆ'ಕುಂ ಕಾಯೆಜ್ಸಾಲಲೆ 

ಲಂ ಉ೬ತೆ೦್ಲ ಬರುತ ಔಟ ಅಸೆಂ ಬಲೇ ಅಶಾಆರಿ' 
ಅದಿ ಇತಿ 3೨85೧ ಇಖಾಲನಿ ಬುಲಿ ಅಲಲಾಖಾಲ್ತಿ. 

ದ್ರಿ. ನ ಜಿಲೆ. ಇನುನ ಬಿಬಅಲ್ಲಿಡಿ ಬಲ್ಯ ದ್ಯಾ ೨ 

| ಅಎನುಲತಡ ೫ಅನಿದೆ ಜಲಿಬೆರಾಬದಿ ದಯದ ೫೮೦ ಬೆಜ್ಜುಲ್ದೂ ಇರಿ 

‘Ea. 'ಲಿಎಡಿ ಬಿನಿಲಾಬೆಬು- ಲಾರಾಂಬಿತಿ ಅದೆಬ್ಬಬವಿಕುಖಸೊಬೆ ಜ್ಞಾಜತ ); 

೪೨೮ ಲಲ್ಲ್ದಿರಿ ಬಿದಿರ ಹದ! ಬಲಿಯಾಐಲಣು ಲಕ್ಟಿಲಿಎಐಲ್ಲ ಬಾ 



ಲ್ವ: ಆ ಅಶಿ $03: 

ಅಕ್ರ ಔಿಯಾಲಾಖೌ 'ಲಾಲಿ ಲಾ ಕುಲಾಜಸಲಿಲ್ಲಿ ಸಕಾಡಿಭಕ್ಕ ೪೪೮೮(ಶ್ವಾ 

€: 5 ಜದ ಐದನೆ ಲ್ರಜಾಂ ಜಲ್ ಈ£೮೮ಉ೬ಆಗಲೆ€. ದನ್ಳಾ 

ಔಂತ ಡಿಯೂಲಖೌ ಲೊಬೆಅ ಐದಿಲು/ ಅಲಗ ಬ್ಲ ಆರರ 
ಘೂ ಅದೆಂಖ” ಖುಪ್ಲಿನುರುದ್ಲ ಅಿರಿಲ್ರಲರ” ಅಂ ಔಯ ನಔ 

ದಜ ಅಲ ಅಮಿ ಲಾವ ದಮುಖಾಜನೆಕುರ' ಲ್ರಶ್ರ ಖಲ 
೩&8: ಆದಿಲಿದ್ದದ್ರಿ ಎಲುನ್ದೀಇಜಾಜು ಛ್ರಶ್ರಯಿಲ ಭ್ವಶ್ರ 6೮೪ ಬಲಲ ಬ 

ಪುರಾಲುರಲ್ವಾ ಮಅಜಿಲ್ಲ ಈಲ್ಟಲ ಜರ ಮಕಳು ಹಬೆ ಯಲಾರಜ್ 
ಏಂ... ಓಡ ಹಲೊಲಿಲಾ ಕ: ಎಲಿರ ಶಾಗೆ ಲಿರ್ರಬೆಜು ೮೮೨4 
ಎ ಕಬ. ಬಸವಿ ಎಲ್ಲಬದಿ ಉರ ರರುಲಿ ಲಿನ್ಷಿರಘಬೆಬ್ ಅಶು 

ಲತೆ ಲಜ್ ಉರ ಕಶಾಚಲ[ಜ್ತಾ ದಜ ಅಶಿ] ತಲಿ 

ಅಂ: ಆರೂಯವಿ::  ಅಜ್ಶೌಬುಲ್ಧ ಅಶುಜರಿ 99 ಬೆಳ *ಲುಲಘಿಹಾೂ 
ದ್ವಿಶಸೆಲು ಲಾ ಜಲ್ಮಶ್ಚಾ ವದಿಲ್ಲ ಅಜುಜರಿದಆ' ಅಲಿಘತಐ ಜರ 
ಖ್ರುರಾಐಲಾ ಪುಲಶ್ತು ಅರಿಲಾಖಿ: ಜಾರಆಸಲಿಲ್ಲ. ಇಇುಾರುಗೆ ರಲುಖಾಶುಲಿ 

ಜು್ರ:ಸ್ತಾಲ್ಮ ರರ ೮ ಲಲ ರುಶ್ಚಖ ಲೀಕುಲ್ೆ ಕೃಷ ಅಭಿ 
; ಹರಿವ ಜಲಲಂರಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಿಜಲ ಅಜಾಆದ್ಲಿಂಅಂಡಿ ಬಿನ್ದಲಂಬಲು- 

Bom ಇಂರಿ ಲಿಪ್ಜುಲು ಭವಂ ಅಜಿ 'ಜಹಾಲಬೆ ಖರ (ಈರಾಉಾಣಿ 

”. ಅರೆಶಅಿಬರಳಿಜಿ ಉುಮು5 ಕುಲ ಬಕ್ಕಿುಲ್ರ6ೆ ಲಿಯ ಕಠೂಲಿಸರಿ 

ಓ೦ಿ. 2ಎ ಬೃಗೊಬೂರ ಒದಿ ಲಿಮಿಂದೆಂ:- ಆಆಕುಣಣೊಬ ಹುಲು: 

ಇದಿ ಬಜೆ ಔಯಾದಾನ್ಷಿಲ ಇರು ಂಜೂಬೆ ಪಿಲಿ ಅಾಲ:ರ ಒಲ ಯಡ ಪಿ 

ಈ. ಎಲಸೆ ರಿಮಿಲಾಬೆಬು- ಅಕುೂಶುಠ ಅಶಾ ಅಲ್ಲ ಕಿ ಕುಲ ಜಲು 
ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲಲಿಯಆಲರು ಗದಧ ಶೂಲ ಕ್ರಲಿಪ್ರುಕ್ಛಕ್ಯ ಣ್ಯ ಶು ಅಲಿ. 

ಕ್ಞಾಸತೂಐಆಲ ಜುಜೆ ಪಲ ಆ; ಬಸದಿ ಅಲ ಲಕ್ ಲಾ 

ಅಬಜಕುಲಿಲ ಜು ಅ ಶಯ ಕರಲಲಿ/ಟರಲೆ ಅಬಿುರು ಇಲ 

ಹಂ. ಐಡಿ ಔಎಖಲಂಂನಿಂಡಿ ಔೊಲಲ: ಲಿಔರಿ (ಈಲುಆಗೊಬೆ ಇಲ್ಲ ಆಲು 

ಅಲುಲಿ' ಅ್ರೌನಿಲೂ' ಗ್ರೂ ಹಾಜಿ ಲಿಆರೊಲುೂತೆ ಬರಲಲ ಲಿಲಿರಿ ಎರು 

ಪಃ: 5೮೬1 ಲೋಣಅದಿಡಿ ಶಬರ ಲಿಲಲೀಬೆದು ಲೀ ನ 

ಅಖಾಲ್ಲೆಳವಿಖ್ಯಾ ಬುಅಲಿನ್ನಿ' ಇಜೂಶುಅ' ಘೂಂೆ ರಜಗಲುದ ಅತ 

ಈ. ಬಲೀರಅಸಜದ: ಎಲೆ ಜನರುಬೆೊಲಾ ೮ಈೂಲೆಐ. ಆಯಬ್ಬ 
Aas 

x 



9೧, ಇದಿರ ಬರೇಲಿ. 

ಟನಿಕುೊಬೆ ಬಸೌರಿಬಿಜಾ ೧ನೆ ರಿಂರ ಅಬೆ ಲಿಖಲಲು ಅಲಾ 
ಬನದ ಅ೦ದ [ss] ಯಜ್ಜಾಟಿ ಬಳ ಪ 

| 'ಕೃಜ್ರಲ್ಲೂಣಿ ನ ಅಕಿ ಬುರ್ಲಿ ' ಆಜು ಖಾಭಿಬಿಜ್ರಾ ಇಬ 50೦ PGE 
ಆ. ಆಳುರೆ ಛಬಿಲಿಶು ಅಬಾಲ ರ್ಯ ರ ಯಿಕ್ರಾದ , . ಏನನು ಲಸ 

ಜುರು 'ಜ್ಲರಮಾಲ್ ಬಿಲ್ಲಿ ದದ. ಮ ಈಜು ಒಲ ಸಿಖ 
ಈ. ಆಯಿ ಐ ಈಜಿದ. 66ರ ಇಲುಶ್ರಾಜಜಿ ಆ ಅಜಯ 

ಅಬೆ ಲಿರುಜುದಿ ಅತು ವ: ಹೀರು ಜಯಾ ಎಡೆರಾಲಷ್ ಈಡಿ 
ಈ. ಜಿ. ಲಿರು ಬಿಜು) ಬಮಿರೆಬಲರಿ ಸಪ ಉಲಿ ' 

ಯಿಜ್ಲಾಂಯೆ ಅಲ್ವ ಓಔರಿರು ೫೦ ಆದ್ರ ಔರುಜು ಕಲಲ ಔರುೂಜ್ಲಿ 
ಪಣ. ಬಲಂ `ಲಔ- ಇಲಲಿ ರಲಲ ಲ ಅಶ್ರೂಂೆ ಐ೮:೮೦೨ : 
೬ ೪ಬಿ ಆರ್ರಜಾಖಿಹಿತೆ ಬಲ್ಯ ಕುಜ ಐ ಜುಶಾಣರಿಅ ಆರೂ ರಿಅಜುಈು 

ಈ... ಲಿಖುಲಿ ಅಾಜಾಂಂುದೆ ಆ ಚಬದಿಖಂಲುಲಿ, ಆಜ್ಞಲಿದಿ ಅಜ ಬಿಜ್ಜು. 
ಅವ ಅಬ್ಬ ಇದ್ದಿಬುಸಗೆ ರೊಲಲು ರು ಬುದ ಬರಿ:ಈಜಕುದಿದ್ದಿ ಇ) 
ಕಾಲ ಎದಿಖಮಿಖಲು3 ಐರ್ ಲಹರಿ ಮಲಲ 

ಈಲ. ಅಂ. ಅದಿರು ಕುಹು ಲು ಲಾಲಿ 6ಜರ ಈದಿ, ಅಬಾ 
: ಛೈ ರಾಠಿ ಆರ ಶ್ಲಶಲಲುಕುರಿ ಸಾಕಲ್ಲ ಜಜಡೆ | 
ಪ್ರೊ. ಲುರಿ ಅಧಾರದ ಬಯ ಖರೆ ಔಖಾಂಅಜಧಿಕಿದಿ: ಲಿ೭ಲಂಬಜಾ ಆಳು | 
ಜು ಫಸ್ಲಾಭೂಲದೌ : ಜಿಯ್ಸಾಣಜುಬುಡಿ ಶಾಶಾಲಂಶಖ್೪ದಬಡಔ ಹಾಡೆ 

ಅನಿಲ ೨ಡ್ಸಬನಿಣು ಎಲ. ಇಸಿನೆಲ್ದಿ ಅಲುಬ ಆರೋ ಕಳ ಜರರಿಡಿ 
Wo) ಶೂ | ; 

ಘು. : ಎಲ್ಸರು ಛಿಲಾಯ ತೆ ಓರ್ ಘಿ ಇಂ 
೩ನೆ ಉಳಿಬಲಿ ಬಲಿಚ೦ಲೂಬೆಲು ೮ರ ಅ: ಭೂತಾ ಇ ಜ್ರ 
ಯಿ (ಜಾಗದ ಲಿಯೆ ಅಜುಜಲಿ ಅತ್ರಶ್ತಾರು ಅಖಾಲಾಯ 1 

ಘನ. ಜೂ: ಅರಯಜಖಾಅ ಬಾರು ಲರ್ ಲಿಯ ಕೂರ ಇಲೆ 
(ಗಾ PR Blo: 

ಕುಖಗೌಬೆೊಖ ಜುಲ್ಗಪಿಧೂಯು ೫. ಬದಿ ಲಅಲಕುಅಸಬೇಲ ಲುಖಾಂ ಆವಿ 
ಆ. ಫೌ ಭಯ. ಅದೂಬಿಲಾ: ಟಿ. 6ಡಂೂರಸಳಬರಿ ೬ ಟರ ಅ 28 

ಘಂ ಕ್ಲಿಯಿಬಜಲಿ ಆತು 6 ಜಲರಗಾದ ಅರು ಆತ ೮೦.6% 
ಸಿ ಅಯ ಬಾಳಲಿ ಲಲಬದಲಿಶಾಣಲ ಆಲ ಈ ಲ್ಲಿನ ಜೆರಿ 

de cn 



ಲ್ವಜ್ ಅ ೮ರೆರಿಲ(ದಿ:' ಹ 908 

ಕಂಡಿರಾ ಬಿಲ್ ಅಲಲ ರನ 0 ವಲಟಾರೆಆರೇಸ0ಿ ಜನ ಬಿ೭ಆ 
x ಫಲಿ ರ ಅಟ ಬ್ರಜವಿಕಾಖಸಂಬೆ ಬಶಿರಿ ಲಿರಿಶಾ ಲಿ ಬಿಡು 

ಹಂಜ ೪ ಅಮಲು ಅಧಕ pS ಈ ಔನಲಔS ಔರು ಬಾಲ 
ಅಧವಾ. ಲೀಲಾಜಾಲ ಲರ್ ಜಲಿಛ್ಫಲ್ಯಾಯ ತರೆಯಿದ್ರಿರೂಜಂರಆ್ 
ಆಜಾದ ಅಜಾರುಅಜಾಲ್ಲಿ ಜಎರುಬಜ ನಹ ಅಶು ಅನಿನಾಲವೆ 

ಸ PS ಸ ಲಾಭದ 
[ಕ್ಟ 

ರೀಎಲಿಲೆ. ರಿಯಲಿ ಧಾಹ ಶಿಜ್ಲಾರು ಬಿಜಯ್. 

ಮಖ್ಯಾಖರಳಿಜ ಏಂಜ ಅಲ್ಲಿ. ಜಬ್ಬ (ಇ ಲಸೊೋಲೋಸ ಬುಲಿ 

ಲಾಬುಜ್ ಉರಿ ಭಾ 3 ಯೌಜಂ ಔಟು ಐಳೂಚ 

ಇಲ್ಲಆಲ್ಲೂಯಲ್ಲ ಲಬ ಜಲನಿಜೆ ಲಜ್ಯಾಬರಜಸ೦ಿ ಸಭ ಅರಿ ಈ 

“ಉಬ್ಬಿದ 6೪ ಇನಿಳುಣೊಬೆಲಿ ಪದೆ. ದ ಅರ್ಲಿ ಲಕ್ಕ 

೮ ಭರ್ ಇಲುಡಿ ಯಯ್ಕಾಜಲಆ್ಜಯಿ ಬರಿಯ 6ಎ ೧ ನನಲಲ 

ಜಾಲೆ ಔಮುಶಾವನಿಳುಖೆಬ ವನಲಿಳ ಬೊಡಿ ಅಲ ಬ್ರದಾರಿರಿಾ 
ಈನನಕಾಪೊಟೂ ರುಲರ ಆಮಿ ಇಲಖ ಬೊಕೆ ಬಾಕು 
ವಿಕೆ ೊಂಂಔ 69೬ ಉಢಾಯಿಲ್ ಅರಜ್ಸಆಜಔಮಿ. ಜರೆ ಬಡಿದೆ 
ಅಶು ಅಜರುಲ್ಅಲ ಜಅ೦ಿ ಆವಿಔಂಗೇನಿಬ £ಔರಿಲಲ ಈಜಿ. ' ಜಾಬೆ 
ಅನಿ ಜರಿ ಇಲಿ ಐಲ ್ಟಾ ಜಾಲಿ ಅಜ್ಲೌಯಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಓದಲಿ ಅದಿ 
ಜಟ > pO ಸ Ee ನಷ್ಟ ನ 2 ಖಲಯಕಸಲಿ ಕಲಿ ಪಿತಿ:ದರ%ಿರು ಆರೆ ಪಡಿ ದಿಲಿ ಕಿಲ ಅಜಾ: ಅಂಜಲಿ 

ಸೆ ಇ ತಾ 8; ದಾ fom el el NT ಘಂ ಸಸಿ ಕ್ಯಾ pe ಗ ಗಿ 
tle 66 

ಹ ಗಹ ಹ ಹಸ NE ಕೃ ಎಸ. ಟ್ಟ PR Se 
ಅಭಾ. ಅನ ರಾದಿಲಘಾಲ' ಚುಯ್ ಬಿರ ಶಿ ಬೌ ಆ Rs 

ಡಾ ಗಣ ೧ ಸ 
ಅಯ ನಿಯುತ್ತವಿಂಎಜೆ ಖಾಲ: 2 Aa 2:ಯಳರಾಂಯಿ ಕೆ 

ಶಾಟ ಅಜರ ಬಯಲಲಿ. "ಅಲಿ ಡರ 0ರಿತು ಶಾಲು 
ಅರಾ ಜನರ 9೦9೬) ಆಲೀನ್ಷಿಜ! ಅಲಾಂಲ್ಕಬಿ ದಿನೆ 9ರ್ಕಿರರಿಬಲಾ 
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ಲ 

- ಆಂಬಿದು- 

'ಅಲುಲರಿ ಇಲ್ದಿಜ್ಟುಲ್ಲೂಡಿ ಎಅಲುಂಲನಿ ಲಿಲಿರಿ ಇಲಾ 

ಆತೆ ಹರರ: ಅಂ. ಇಲಾಜರಿ: ರುಗೆ ಲಾ CLs: 

:ಅಣಬಿ'ಬಅಡಿ'ಖುರ ಜಾಜಾರುಬಿಕ್ದ ರಿರೆಲ್ಲು EL 

“ಕುರ: $೦ ಜಲದೆಂಬಿಖ್' ಇಲ್ಲೂ ಜಾಖ್ರ್ವಿ- 

ಲ್ ೫0: ಅರೊಲಿನ್ದಯಿ 

ದಂ ಈಜಿ: ೧91. ಈ ಬಳ ವಿಗೆ ಆ ರಾಲ್ವಾಂ ರಾಗ್ಗಲ ಶಲ 

2೦ ಶುದ ಇ೦ಲ್ಲಸರಿ ಕಾಲರಾ ಲರ ಔವಾರಾಹ್ ಜಾಡಿ ಜಡ 

ಅ ಜಯತಿ: ಈಲ್ಭಂಖ ಅಅ್ರಲುಲಿಲ8ಔ ಬ ಉಲಿ ಈಳಅಲಿ ಕಲಾಲ 

ಲಜ್ ಅ್ರೂಜ್ "ಇರಾಯಿಬಾನಅ ಅಳುಶ್ಲಾಲುಲಿಎರುಶಾ ತಂಡದ ಅಡು 

ಆಅಹ್ ಎಂದಿ ಲ್ರಾಯಿಆಶಾದ್ಮಿ ಲಿಲಅಶಾ ಅಲ
 ಇರೂ ಕಳ್ಐದಿ ಏಕ 

ಬಡಿ ಎರುಲರಿ 99 ಜೆಂತಿ ಯುಕ್ತಿ ದರಶ ೮೮೧: : 

ಅ ಆಖ.ಾಳುಾಲ್ಗಾಖಿ ಬ 

ಅಚಖಸಬುಲ್ಲ ಸ್ಕಿ 

ಯಿಶಾ. ಲಾಲೂ ಅರುದ್ದಿ eo 

ಬ." ಎಶುಬ ಡಿರೂರತಿ 

ಖದಿರ ಔಯಿಜ್ಲಂಲುಜನೆ ಲ್ಲಶ್ರಾಯಿಜ್ ಲ್ಲಲ: ಇಲಲ
ಿ 9ಲಜಶಾತ ಅಲಿಲ 8೮ ' 

ಅಆಜ್ ಅಲ್ಫೂಆಾಖಗಲ್ದಿ ಟ್] ಇರದ ಕಸಕಾಣಿ ಅಜಸಯ' 

ಇಲುೂರುಶಾ- ಬಡಗ 

೦೫ ಇರಲಾ ಕಾಸಿ ಅ೮ರಿ ಇಂಗೆಲ್ಲ ಬಜ್ ಅಲ್ಲಂ ಅಜ್. 

ಚ: ಇಲದ ಅಮುಬಿದಿ ಎರ ಬೀಸಿ ಯರಾಲಘೊರ. ಇಲ್ಲೆ 

ರ್ವಿಜಾರಿ' ಅತಿ ಜವಿಿಡಿವನಿ. ಔಮಲುಖಂಗನಿಕುಗೊಬೆ' ಶಳಲಕುಣೊಬ 

5೦ ಬಂ ೧9೫ ತಮಿ 

ಅಲಿ ಇಲದ ಬಜಾ್ದಿನೆಲಿ ಬೃಮಿಜಬ: ಅಬಿ ಲಿಬಲಿ ಎಲಾ 

“ಎಲ ಅಬೆಖೆ೬ದ: ಲಿಜಲಾಬೆಜ- 

> ಅಳುಅಬುಅ ಯಬ ಮಜರೆ 

wy ಲುಖಿಂಬೊಲ್ ಇಂ ಡೆಜಿಮಿಳ್ಬುವಿ: 

ಎಜಿ (ಈರಾಹೊಬೆ ಇಯುಲಿಓ: ಎಿಖರೆಯಿಬ್ಸ' . ಔಂಕ್ನಾಲೆ ಜುರ: 

ರಲ ಅರಿ ಅಜುಲಿ- ಜುಲೂಜೂಲ್ರಯ ಅ೬ಸಿದರಾಬೆಜ? ಹಕ್ಕು "ಣು 

ಲಾಲಾ: ಅದ್ರಿಂದ: ಈಚಲ ಶಯ ಲಿಅಅಅನ್ರಮಿಜ್ಜುಜಿ: 

ಜರೆ ಬಅಕುಂಲೆಣ್ ಎಜಕರುಲಲ್ಲಿ ಇಇ ಆದಿ ಮರಘಲಾಲಿರಾಶಾ 

ಅದ ಜರಿ ತ್ರುವ eS) 

ಲಔ ರಬಿ ಬನ ಬತಿ) ುರೆಅಜಾಳ್ತು ಜವಿಥಿಲಾಲಜಸಲಲಾಅಚ 

“ ಅಿಂಜುಜ ಅವಮಳುಣೊಬೆ 

ಐನಿಖಸಂಯ 'ಬುದೆಲಖಾಬಿಜೆಜಿಖ ಅಂ ಅಲಲ ಜಾಂ! ಜತ ಲಳ ಸ 

ರಕಿಐರಿ ಅಕೊದ್ಲಿದ್ಲಿ ಔಎಟಿರುಬವಿ ಜುರಹಲಿಲ ಲೋಲ 

ಅ ಅಬಿ ಲೀ“ ರಿತಓಐರಿ' ಎಲಲ್ಯೂರುಜ್ ರೂವಾಶಾಲಾ' ಖಿ. 



ಸ್ 
ಸ 

ದ್ವ ರಂ ಬಕೊಲಿಲೇಡಿ. ಸಂ 

ಕ್ವತ್ತಿಜಸಿ ಬಾಶಾ ಜನಾ ಔರ:ವಿರಿ ಇಲಂದಿಂಡಿ ಔಣ್ಞಂರು ಈ 

ಬಾದಿ ಇಬೂಬ ' ಅಬಿ ಜೆ ಅಖಖಿಬುದ್ದಿ ಇದಿಲ್ರೊಬ ಬಜ ಖಲ ಘಾ 

ಸುಖುರೀಲಖ ಬಳಿವ ಮಜುುರ ಅಬಾಂರಔಿಡ ಅರಿ ಬೆೆಯಜಾಜಾಂಕ್ಷಾ 

ನಿಕ. ಅ ಲಿಖಾರಿ ಇನಡೊಬನರಿ gp hs ಬಬಲ್ 

ಮಜರೆ ಹುರೆಂಖಾಗಳ ಔಖಾಜಾಢಿ ಅರುಬಾ 'ಜ್ರಪ್ರಕಂಯ ಐಬಿರಣಬರೆ 

ಖಾರಿ ಅಲಾ ಉದ್ರಿಅ ಓಸಾಲ ದರಲ್ಲಿ 'ರಾಕಾವಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜು 

ಬಾಲ ಲೂ. ಸಡವಿಪದಾ ತಾಯೆ ಸಳಾಸ್ಟಾಪ: ಲಿಂಕು ತತ ಇಲ್ಲಿ ಖಲಿ 

ಸುಭ ಬೋ ಈಡಲಾಗಾಲನೆ ಯಜಶಿಯಲ! ಖಾರಬರಧ ೩; ಎ ರಖಂ 

ಅ ಜೆಜಾಲಾರಾಾಯಳ ಅ್ಯನಿಂವುಜಳುಅಅಬೆಂಪಿ ರ ದಜ ಇಲಾಬಂಜಾ 

ಇರರು ಜತ ಬೋವಿ. ಬಃಜಬಿಲಿ ಇಲಲಿ ಲ್ಛಲೆಂ ಯಿಜ್ ಶತು 

ಇರು. ಆಯಿ ರಜಾರೆ ತಜಿ ಅಲ್ಬಂ ಯೆ ಬಬ `ಬರಟರನಿ ಖೆ 

ಇದಾುಟೆವಿ. ಕಕು ಅರಿ ಅಮಿ ಐಣಲಿಕರಾದಿಬ್:ಅಗ್ಣು ಜಾರಿ 

ಭಗ ಅಜ್ಜು ಅರರ ಬೀರಿ ಈಜ್ಞಲ ವಿಔಜಸ'ಬಿಜಲಾಬಲುರ ಈದ ಈ ಅಜ್ಜು 

ಬಲಿ ಕುದ್ದ ಅಟಕಾಂರೆರಾಲು ತಜ್ಞ ದಿಡ್ರಿರುಂ ಆ! ಜಂ 

| ೬ ನ್ವಇಬಲೂ ಉಜಾಖ- ' ಯೆ ಬುಡಿ ವಿರಿ ಜಾತ್ ಬ ಯಾಜ ಬ ಇರಾ 

ಅರು ಅರ ರಸವ ಠುಬಳಂಯಿಬೆ ಅಖಾಜುರೆಖಾಮುಶುಲಅಭನ್ದಿ ಎಜಿ 

. ರೈಲ ಖಾಲುದ.' ಆಈಲಲ್ರಜ್5 ಅಲ್ಜಅಿಯಸ್ಥ್ ಇಲ್ಲು ಜಕರ 
ಅಜ ಐಲ ರಣುಬ ಹಲಲಲ ಉಬಿ ಬ ಅಬುಯೆ) 

ಅಖದಿಐ ಈಖ ಮಿನ್ಸ್ ಕುಲಿ ೪ ಆರಲೂಯಡಿದಿ 
ಹಾಯು. ಕತೆ ಜಪಬರಲಲಾದಿಲ ಜೆಬ್ರಕುಬಿಕಾ: : ಅಲಾದ ಠಿ 

4 ಐಣ:ಳಲ್ಲ ಜಜಣಿ ಕಲ್: ಬಜಾಜ್ EN ಲಿ 

ಅಲಾಲ ಅನ ಅಜ್ ಬ್ರ ಜನಳ೪ಂಲಿಅಬೆಲಿಬದಿ ಇಜಾರಶೆ ಭೆಂಲ್ಲಅು್ಯಿಂ ಅಃ 
ಅರಿ ೮೮-೮೧ "ಐಲು ಜಿರೆಂ ಬಲರ ಅಬ್ದರ ಮೊಲಾ. 

ಆಕಲಳುಲಿೀಲಿ ಅಬಣುರಳ್ಲುಬಿಲ್ಲೌ ಐ ಅಲ್ ಜಶ್ಲಾಣಲೆಜಣಿ ನ್ಯ 
ಜಲದಿ ಎದೀ: ಇನಲರುಹಗೊಬೆ ಲಲ ಹಮ ಈ 

ಲಿರು ಬೆಂ ೫8ರ ಲುಖಾಬಿವಾದಲ್ಲಿ ಲಾಯಿಬಿರೂಯ'ಲ್ಲಿ ಕಾಲಾ 

: ಅಯಿದ ಲಾ ೊಲಿ ಔರಿಂ. ೧ಉಾಕಾಖೊಬೆ ಲಿಉುಬಿ ೦೧ 

ಐಿುಳಾಜೊಲೊಗೆ ಲ)ಜಾಯ ಡಲ ೨೨ ಕೆಲಿಬಾಖಯ ರ ಭಳಿರೆ ಅಜಾ ಆ 

ಜ್ಞಶಾಬಿಜಾರೂಂಯೆಐದೆ ಲಿಷಲಾಬೆಬು. 
wi) 
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ದಿ. ಜಲ್ ಬೆಲ್ಲ ಜಾಣೆ ಜುಜೆ ಭೋವಿ ಅ೦ಿಹತೊಂಜಾ 

ಬಿಕ್ಕಿರಅಾಬೆಖ ಠಿ ಪುಲಿಮೊಂಕುಲ£ಕಲಿ ಬವಿತಿೋೂವಾ ದ ತೆ 
ಬಿಸಾಲಜ ಅಬುಯಿಅಾಳ್ಳ್ದಿ ಅಲೀಕು”ೆ ಅಬಿ ಶಾ ಕ ಶುಖಲಾಲವದ್ದಾ Wr 

ಜ್ಹೂೂರು ಲಿಲಾ ಅಬ ತಲ್ಲಣದ ಜತೆ 3ಬ್ಬಶಾ'! ಅಲಾುಅದ್ಧಿಶ್ಲಾ ಟಾ 

ಪ. ಫಸ ಖೌಖಲೊದಿನು ಎ30 ಇಯಿಜಾ ಬಬ ಅಸ್ಪಾತಾಹ್ರಾಾಡೆಲ್ಟ 
; ಅಬೆ ಅಶ್ನಾಅಿ*ಲ್ಛಶ್ರು೨೫ುಅ ಠೌ ರಾಜಾ ಐಾಜಾಖ್ 2. 

ಈ. ಛಬ್ಬಾಸ್ಸು ರೈಜ್ 2 ಅಂತು ಅ ಎನಿ 553 ಸ ಅಜೆ 
ಕು ಬಂಲಿಲಖಿಉನೂದ 3 ಖಾ ಶ್ವಾ ಎವಿ ಆ ಇದಿರಾ. 4 

ಅಜ್ ಬುಲಿ ಶಶು ಬುಂದ ಬ್ರಜ್ಯಾಲಿಜಿ ಜ್ಯಣೆ ರಾ 
ಅಲಾ ಉರಿಜಾಖಿಜರಶಾ ಔಲ್೨ ಲ್ಲಿೀಐಜ ೨೮೨3೨ ಉಲುಪ: ' 
ಅೀಳುಜ್ ಐಆರಿ ಬುಳು ಲಿಮಿ ಅಜುೂಶಾಪೆ ಲಔ ಜಣ ೨ಜಿ f 

ಘೂ. ಪೌಚಾಲಿ ಅಶ್ರಯ ಎಔಬನನಿಹೊಲಯಳು ಬಳ ರಿಬೆಪಲೀಖಔ ' 

pe ಖಂ ಐನಿಖ ಬ್ಬರಿಅಲಿ ಅತ್ರಶ್ವಾಲಿಸಾಳಾ್ರಾಯಿ ಈಜ್ಖಬುದ್ಞ ಅಲಿ 

ಈಯಿಶಾಜಗೆೊತ್ ಅಜುಬಿಲಾ ವಿ ಬಾತ ಘಬಾದಿಅಳುಅಾ ಅಚ ಮಜಖುಲಿರ 

ಆೌಿಖಮಿಸ್ಸುಖ ಲಿಂಕು ಇಲಲಿ ಯುವಿ ದವು ಅರೂರಾಜಾಾ 92 

"ನ. ಊರೆ. ಬರೀರಿ ಶಾಹ್ ಲರು ಲಾಲೆಕುಬೆಶಿಜಾಖಬಾ | 
ಕ "ಅಕೆ ದಿಜಾ39 ಬಲಾ 599 ಎಂಜಿ ಅಶು ಅಜಜಿ ಅಿಂಜುಜಿ 

ಬ್ರವಿಶಲಿಬಿಖಜಾನ್ಲಿಜ೦ ಅಿಔಜಿ ಅಬಾ ಶು ಆತಾ ಆರುಆನೆ ಲ್ಯ 
ಪಂ. ಜೆ ಅಂದ ಶುಭಂ ಜಾಜಿ. ಅರೆಯದ ಜಖುತಾಖಔ ಕ 

ಅಲ ಅವರಣ ಜಾಂಖ ಇಬ ಖಂಡ ಬಲಲ ಅರೆದ ಯಲ 
ಆಲ ಸಿಲಿಕ ಅ ಲೀರುಣಿ ಶಾಖೆ ಜಬ ಅಾಭಿರ(ರಿಅಅ ಶು. 

ಔನ. ಅ ನರಯದ ಜಯಲ ರಾ ಕಾಜು ಎ. ಎರಿ ಜು ಈರ ' 

ಆಶಾನಂಖಿ 5 ಕೋನಿ ರಂ ದುಂ ಜಯಾರ ಅಖಾನಿಖಾ ಔಖಿ೨ ' | 

ಲ್ರಾರಿಂಳಾರಿರಿ. ಅನ; ಬಿಜ ಮುಂಚ ' ಬಜಾರ ಅಡೆರವಿ ಅದ್ರರ ದ ತಿ 
ಜಾಣೆ ಶ್ರಾಶಿರಿ ಕ್ಲಿಚಿ ಖಾರಿ ಶಂ: ವಿಶು ಬಸಲಖುಂಪ ಅ್ರಕಾಾರಾ | 
೨೨೫ ೮೦ ಅಠಿಂಬೆ ಯಡಿ ಇನ ಬುರಣಾಶಾನ್ಮಿಲೂ ಬಂ ಔಬಜಿಟ ಉರೆರಐಂ 

ಕ್ಲಿಟೆ ಹತಎರಾ ಸರಿ ಲಿಜಿಲಾಬೆಬು. ' 

ಫ್ಹು. ಆಖ ಣೊಬೆ ಜಲಿಬರಲ್ಲಿತಿ ಲಿಜ್ರಾರಿ ಅಿ8ಿರೊಬಅಿ ಜಾಲ! ಅತಿ 

ಅಲ 



ಪಡ್ ತ ಭು 

ಕಿ ದಲ ಅಂ ಆರೊಲಐ- ಕ ೧9. 

a ಕಾಸ ಸಾ cite ' 1 
ತಿ ಇ 2] ಕರೈ ಬ್ಬ ಮೇಯ್ರಿಡಭ್ಸಲೇವ 

ಇಲ ೫ ಶಿಕ ಲಸದ ಪಜಸು NET 2 ಸ ಅ೨ದ” ಭ್ರಲ್ಲಿ ಅಲಲನ ಖಂಟ ರಕ್ತ ಅರೆ ವಹಖ 
ಈರ ತಾಲ್ ಬಾ ಬಾಜಿ? ಶಕ್ರ ದಲ್ "ಇಶ್ಟು ಜಾದಿ 

ee ಲತಾರ ಕಡ ಳಿತಟ: ನಸ ಎ ಎರ್ ತಾಲ್ 
% ತಲೆ ಅದಿ ಹಕ್ಕಲ ಅದ ಅ ತರ್ಜಲಿಲ ಜರೆ ಕ್” 

fe ಅರ್ವ ಆೌಪ್ರ/ ಇೂರೆಜೂತ್ರಾತಿ ಅನ್ ಅಶಾ ರೈನಾ ನಿರ KM 3) 
ಎಂ ಇಲಂಬ ಒಲವ ಮಲಿ ೫ ಘಂದಂಳಾಜ್ಯ್ pages 

| ei ಗೆ ಎ? ರಕ್ ಆಲ ತಾ ಜಿ 
"ಜೆಜೆ! ಲಲಿ ಈತಿಕಾರನ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಗ ನಾಲ್ಯಾಔಲಲ್ಲಿ, ೩5 7೦ಎ 

ಇ 

ಧಂ "೨5೮2೦ ಆಲಿಲ್ರಾ೨5. oc] ಬಿರಿ ಅಖಾಬರಿ £ರೂಜಾಜ್ ಯಿ 
pp ರಾ 
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ಬಜ ಲಿ್ಞಿಲಾಬೆರು ಅವಿರಿರಸುಶೀರು ಉರಿತ ಅ 

ಈಾಚೆಲ್್ಲ 'ಅಯುಅರುಲ್ಿ ಔಡಡೆಂರಳಿಒಡ ' ( ಆ 

ಲಾ ರಲಲ  ಅಿಬಡ ಬಿಳಿ ಅಸ್ತಿ 
ಖ್ಯ ರುಖ ಬ್ಬ; ದಿಬ್ಬರದ್ರಲ೨ ಜ್ಞ್ಜುರ್ ಇರರ ತದ್ದಿಳುದೆಖಬ ದ 

ಠೀಕಾ ತಠಾಲುಸಾರ( ರಿ ಜಕೊರಾರಧಿ ಬಲಲ ಮುಖ್ ಜಾದು 
'ರಿಚದಿನ್ಸ' ಜಕ್ಕ ಅತಾರುದ್ರಿ ಅಮಿತ ಫಮಬೆನರಾರಾಲು ೦ 

ಪೂ ಹ್್ಟ ಆರತ. ಬತಾ ಬಿರಾತಲ. ಅಂಚೆ ಅರಸ | 
ಜ್ವರ | ಏಜ ಆಜಶಾಲ್ರ ರೆಳಲಳುಲುರ ಅಶು 

| ಲಾಸ. ಅರಾಲಜ. ಬ್ಹುಖದಿಣೆ ಅಲಾದ ಠಂ ಜಂತಿ ಪುಮ 
ಲ. ಬಳಿ ರತಂ ಯ್ಯ ಇಯಿದಿಲೂಬೆದು. - 'ಲಿಮಾಜರೆ 

ಸೆ ರರು ಮಖೆ ಜ್ ಜ್ ಆ ಅಳು ಬಾತ್ರ 
'ಐಮಿಂಣೆ ದರು ದದ ಲಬ ಲ್ರಜಾರ ತಂಗಲು 

೫೨. ಟಿ ಆರಿ. ಮೂಲದ. 

Fy 

ಗಾತ 



೬ ಸ ಧ್ವಜ ಈ ನಿತ, ; i 015 
ಸೌ 

೨೮ಾ೧ಐಾ. ಕನ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಲುರಾಲು ಜಲಾ "ಜೌ ಬದ್ದ ಲಜಾಖತೆ 
ಇ ಇ. ' ಬುಬತಂ ಕೌಲು ನಿಲ | ಅಮುರಿಬ ಔಜುಲಿ ಲಾಔಲಾಳಬೆಜು. ಹ ಶತಂ 

ತ್  ಯಠಶ್ರಂಯ « ಬಾಲು ಓರಾಜೆ ಜ್ಯುಕ್ಲಿ ಅಲುದಿಂ ಅ ನತ ಬ 

ಜಾಣನ ಅಜರ 
ಈ ಲಔ ಅಂಕಂಭಾ vod ಅಂಬುಜ ಖಾರದ ವು ಬೆರುಲೆ 
Hrd ESA 69ರ ಬಿಲ, ಅಂಟ ಜಡಿ 

ಜ್ರ ಜಾಲಿ | ಅಲ್ಲೌಬುಲಿ ಯಳಿಬ್ಬವಿ 2೩ ಸೆ ಅದ್ದಿ ಲಂ ಅಜ್ಜು 

| ಬ ಇ ಅಮಲ್ ಇಂಿಜ್ಟಾ ಎರಿ. ಜೆಬ್ಗರಿ ಅಜ್ಜರ್ಜುಯಲ್ ಅಲಿ ಇಡ 

He ವ ಅಜಿ ಉರಲ್ಲಾಲಲಲ ಭಿಲ್ಲತಲಲಸ ಎ ಜದಿಬರಿ ಸಲಲ ಾತ್ಞಾದಿ 
ಮುದಾ. 2 ಬಕಿನೀಐಜಔಿ ಅರಬಿ ಲಯ “ಆಗ ೫೪ ಸೆ ಸ್ರ ಲೆ 

ತೆ ಈ ಕನ ಜಿಲ್ ಜಾರೆ 29090. “ಅಂಜ ಇರಲಿ? ಹಲಿ 

ಳೆ Pe ಶ್ಯಖಿ ಬಿಬು ೬ ಅಲಲ ಎರ ೬8 

£ 6 ಅಘಾದ: ಮಕ್ಕ ಉರ. ಸ ಬ್ರಿ ಬಂ ೨೫೫ ಮಲ ಅಲಿ 

ಜಾ ನಿಂತಿ ರುಕ್ ಫು ೨೫ರ 69 ಜಂತಿ ವ 
ಹಾ ಎಲರ ಈಡಿ. ಅಜ್ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲೂ ಆ ನಿಜಲಿಂಗ ಬಿಂದಿ ಇಲ್ಲೂ 

ಅಲಲ 0ರ(ಐ೧ ಅ)೨ಆಲ್ಲೂ ಖಾಲ ಬ್ದ ಜೆ ರಲಅಜ್ಯರಿ ರಿರಬಿಂ 
ಚ ಕಲ್ಲಂಲಇಲಾಲ್ಲ 'ಆಬೊದಳ ಲಾಜ್ ಅಲ್ಲುವ £೦೮. . ಈಶ ೂಲಾ9 
ನ ಬಿಜೆ ಅದಾರ ಬಿಲ್ಲಿ ಲ್ಲರ್ರೂ ೮9 ಔಯಂತಿಜೂರಲಿದ್ದ ಅಲಿ (ನಿ ಬಾರ 
ರ ದ್ದ ಅಲಿ ಜಾಣೆ ಹಲ್ಲಿ ಅುಜಲ್ಫಲ9 ಯ! ಜವಿಬೆದಿಬ್ಬಕ್ರಯಳಲ ಅ 
ನು ರರು 'ತಾರುಾ3! ಉೂಜೆ ಜ್ಯಾ ಸಇಲ್ಬರೌಐ ತ್ ಅಜಾೂಲಳುಲ್ಲ 
ಬಿದರಿ ಅರ್ಲಿ ಲೀಲೆ ಬಿಣ್ಣಲಾಚಜ 
ml ಇಜನೆಂನುರಜ ( ಲ ಈಾರಸೊಟ ಅಲಲ ಖಯಂದ್ದಿ' ಬಿಲ್ಕರ ಅಟೆಲ? 
EC ಅಲಿ 82 ನತ ದಿಯ ಅಹಿ 6೮ ಅಜುಔ ಜಯುಬಲಕಈಾ 
ಶಾ. ಅಳು ಅಂದ ೮೦೫೫ ೪5 ಬದನೆ ರಾ ಲಂಕ... ಖಶೆಶಾ 
ರ ಬಿಜಾ ಕತಿ) ಅಲ ಫ್ರತಅ ಬಿತಕುಅಲದಔ ೪೮ ಶಂ ಜಿಲ ಅಂಬೆ 
ಸ ಅ ಬಲರಂದಲ್ ಸಂಮಾಲಯಟಿಲ್ಲ ೬ ಬ್ರಿ ದೆಕುನ್ ಬರಿಯ 
೦ ಪಯ ಹರತಿ 'ಅಲುಡಿ ಧ್ವಿ.ಆಾಲಲ್ಲಂ ಲಂಬ ಫಕಮಾಲಿದಿ 
ಗ ವಜ | ಆಧ ಅಲಲದ. 

ಫ್ರಾ ಸ 
NG ETS ಜಟ. ಅಳ $೪ 



16, ಲ್ವ ತಾ ಅತಲ್ಲ ನಾ 

ಥಂ. ಐರಿಬ್ರರ್ಯಾಲ9ಅ್ದಿಖಿ' ಬಲಿಜ ಬಿಜಿ ನ 
ಬಲ: ಈಜಾಖಾರ ಬಿಲ್ಪ:. "ಖಾ: ಬಜ್ಞರುಕು ಜಪಂ: ಜಔಜರಜ 

ಬಂಧಿ ಯಲಾಜಣಲ್ಲಿ ಇಲಿ ಅಲ್ಲ ವೇತ pr ದಿ" 
ಲ ಜುವಿ ಲಲ 3ರುಜಾ- ಲಾಯಲ್ವಾರಣ ಸಲಿಲ ಜಮೀಲಾ ಅಸಖಣದನಲಿಡ6 
ಅಬು ಅಬೆ ಗ ಬುಲಿಲ್ಲ್ಪು. ಏಜಾಲಿನೀಸಲ್ಲ ಅಲ ಬಿಖ ವಾ ( 

ಅಮಿ] ಔರಧಂರುಔ ್ಲಅಿಜ್ಞಾಂಶಾಲಪ ೦ ಘು ರ ೧೩ಎ ಅ” 

ಔಪ! ಅಲಲ ಕಲ್ಮಿಲಿೀಜಬುಕುಬಲರಿ. ಜರಿಅಅ ಐತಿ ಟಾಮಿ ಡಿ | 

ಅಲ್ಭಿಲುಲ್ದಾರಟ್ಟ ಲಿದೆ ಅರು ಆಯಾಸದ ಆಅೂಅುಲದಔಬದೆ ಸನ ಬಚು- ಷೆ 

eh 
3 

ಜ್ 3 

ಈ ಆೊನಿತೆ.' ಅಜತಾಂದಿ ಅದಯ ಜದಿರೆಕಿ ವಾತ್ 
ಯೆಸೆರು ಐಂ ದಿುಜಲಿಡಔಕ ಔರು ಈಜಿದ ಲಂಚ | 

ಅ. ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಬಳಕುಂರಣೆ' ಬರಿಶಟಲ. ಬಿರಿಯಕ್ದುಯಿ:'', ಜಿಕ 
ವ ಇದ್ದನೆ ಅಲ್ಲಲ ಐಟಿ ಜ್ 

ಅಯ ಅಪ್ಲಿ 8ಮಲಿಜ ಬಿಜಿ 'ಔಣಜಿೀ' ಉಸಲಿ ಈ ು 
ಛಾ. ಆಲ್ಪಾ ಹ ಶುಲ ಅಂಡಿ ಹುಲಿ ಅಎ.ಡಿಎಕಿ: ಅ 

ಇಲುಲ) ಇಲು5 ಅಜ್ರ ಉಗಿ ಇಲುಸಾಖಾಶ್ವಾಲುಈ-ಲಾದಿ- 'ಔವಾಂಜ್ 
ಜ್ರ ಲ್ವಿ ಸಾಹ: ಇರು. ಔೋಲಯಂಅಔ ಬ 
ಲಿಂ ಎಂಕ್ ಲ್ವಿಬಿಳಲೀಂದ್ದಿಾ: ಇಪವಿರ ಬರಾಕ 'ಮುಬಿಜರಾ 

ಈ. ಔಣ ೨೮%: ಟ್ ಟಚ್ ಲಮ ಜಲರುದೆಜ್ಜು ರಲಿಯ್ಞಜಡಿ ಜದ. 883 ಜ್ಯ ತ 
' ಶಾಡಿಜಾಲಂಿ ಅಳಿ: ಈಜಿ: ಲಿಕುಲ್. "ರುಡಿ 'ಅಾಾರು ಉರು: ಇಂ 
ಸಲ “ಲು. ಖಾರಾ. ಲಾಜ ಬಲಿತ ಬಸ್ಯ ವಿಜ ಹ 
ಅಬು: 

ಐ. ಲಕಾ ಟ್ 9 ಎಲಾಲಿ ವಿಕಿರಣ ಜೆನ್: ಅಜರ ಲ್ಲ | 
pf ಬ್ಲಾಖ ಈನ್ನಿರಾಲ ೯೮೮ ೫ಆಐ: 'ಪರ ರಲ್ಲ 1೧೭೫೦ ೮ ರಜಕ್ಕೆ K 

ಆದೆವಿ ಎಲಾರಾಂಲ್ಟಿ ಜನ್ನಿ ಅದಿ ಅಡ ರಯ ಬದರಿ. 
ಢ್ ಅಣಿ ಅನಿಂ ಇಲಾಲಾಢ- ಉರುತಿಅಾಆಐಲವಿ. ಎಲಿ: ನೀಗಿಕುವಿ 
ಲಸ "ಇಮಾನಿ ಅಧಿ ದಿವಸ: ಡಫ ಅರಿ ಎಮು ಕ ಹ € 

ಕ ಇ & ಧ್ಯ 

ಖ್ WS 

ಕ 
4 

« Keo 

ನ್ಯ | 



ಕಾ ಯ್ 
ಲ್ಲಿ 

ಲ್ವ ಸ ಅರೆ 3 
| ಳಿ | 

ಲ Pa ಔಟ” ವಡವಿ ಅಲಲಾ ತ' ನಿಜಾ ಜರು 8೮ ಬಲ 
ಘಾ ದಿಕ್ ರಾತಿಎಂಿ” ಇರಲಿ: 'ಔೋನಂಲಲಜಡಿ ಖಬೌಂಬೆದಿ: ನ ಇಟಿ ಈ 

ಜಿ: ಬಘನಿನಿಿ ಅಂತಿ ಉಳಿ ಜೆಜು ಹುದಾ ರ ಣ್ 

| ಬುರಬಬ: ಅತ ಟೆಮಿಜ್ಬಣೆ 29 ೫೮ರ(ಲ್ಲ೦ಿಲ್ಲ ಇದ್ದ ವಳ ಅರಿ. 
ಈ. ಇರಿಸಿ ̀ ಬಿ” ಇಲ್ಲ ಜಾಲ್: ಕಬ ಅದಟ ಬಿಜ್ಜಲಿ 

ಗೆ ' ಲೆಬು: ಭುಬು ಹಿರಿ ಅಲಾಲ್ಮಐ. ಘಜುಲಿ. ಯೆಂಡ, -ಲಿರಿಲಾಜ ಜಾ 

> ಆಲ: ಬಿಐಜಿ"ನಿಲೀಬಬು' ಅಜ ಔಾಾಂಉಊಂಶ್ಐಿ ೮ 

ಆ ಅಲಿ ಔರಂಬೆಬು-'' 'ಅಲಿಲಿ% ಆವಿ. ಆಟಿ: ಜವ್ ದಲಲಿನೆ 

' ಲರ: ಠಖಿಖಲ್ಲಿ: ಬ್ಳಾಕ್ತಿಲ್ಲಿ' ಅಖುದೆ್ರುರೆದವಿ:ಜ್ಲಕ್ಷಿ; ಇಬ 
ಅ: -ಔಲಿಎಸಲ: ಇರು ಬದ್ರಿ ಲಿಜ್ರುಡು ಲಬ್ರೌಯಜ್ ಅಟ ಔರಿಯಲ. '6ಯೆ 

ಬ್ವಭರಿಕಾಖಸಿದ ಜ್ಞ: ಓಿಖ ಕುವಿಬು ಲಸ್ರೌಂ -ಫೊಂ ಮದಲಲ: 
ಸಕ “ಖಾ: ಈೌದಾಜದಿ ದಿ ಲದ್ಮಿರ. .: ರ ಅರ್ 'ಮಡ್ಟೂಬೆಜಾ” ಲಾಜ 

ಐಲು. ಡಿ ಇಬುಲ್ರಆಸೆ ದಲ ಎದ್ಣರಿಯಿ ಯಿ ಕಲೆ ಭ್ರಬ್ಯಾಬಾ 
“ಬಾಗುವ. 'ಲಿರುಪಗೆ ದ ಶಾಲೂೂಖಔ' ಅಜಲು: ಅದೆಜ್ಜಜನಿಕುಖ 
ಅಜ ಬದು ನಿಜದ ಬ್ರಲಿಖಾಚಜ 3" £5 ಬುೆಿಜಾರು ವಿ ಇಷ್ಟ 
ಬನ್: ಲ. ಲಾಡ 'ಲೂಲದಿಜಸ ಜನಿತ ಇಮುಜದ್ಧಿಬಸ 'ಅಲ್ಕಲ 
ೋ್ರ. ರದ್ದಿ ಜಲ್ಲಿ ಬುರರು ಅಉಖೌಔಜದಿ ಗಯಾ ಲ 85% ತ್ರಿ 

ಕರ: ಆ ಹಾಯೆಎ. . . ೮೮೦ ಜವಿಔಾಕುಖೊಬೆ ಈರಿ. ಲಾರ ಅಲ್ಲಿ 
fs :ಬಿನಿರ ಘೆ ಅಿಹಿ:ಅಶಲಿಬ' ಎಂ ೧೮೪ ಆ" ಬಲೀರಾುಜ್ ಬಸ. 

| ಚನ: ಇ ಸುಲಿ ಉದಯ ಆಜು: ಅಬುಲಿಲಿ. ಮೆ ಆಕೆ ರಲ ರಲಲ ಠಕ್ಕ 
| ಅಂ ಇಲ್ಲಿಂತೆರಿ ಎಲ: ಯಂ ಆಾರಗದ್ಧ. | ಇಆರಿ ಬಕ್ಯಲ ಸ್ 

| 1 ಲಜ್ ತಣ ೮ ಬುಲುಚೌಲಿ ಆತ, ಇಲಾ ಉದ್ರಜಢಿಂಂ' ಧಿಂ 
ಜಮೊ". ಐ: 5ವಿತೂೂಬೆ ಜಣಜಔಲಕ್ಕಿ ಠಾಲಿಲ್ಯಲದಆ ಐ ೬ ಖ್ಯ 

ಣ್ 'ಜ್ವಂಜಈ 'ಔವಿಲೂಬೆಖು.' ಲಕಾ ಾಜೆ ಅರ ಈ ಔರ 
೮ರ ಅಬೆ ಕರ ಐಲ: ಔರಿ ಔಡಾಡಾ] ಆಜದವಿಂ: ಅ(ತಖಟು 
ಶ್ಸುಂ": ದಯದಿ ಆಲಾಾಯಿಲ್ದಿ ೧ ಕಾದ ನದಿ: ROTH ಕಡ 
ಏಬನಿತನ್ಣು ಬಲಲ ಪ್ರಿಯರ ಬರ್ಗಾದ್ತಿ ಬಲುಜ್ಜಯ: 

pS 

WL 

Ce 



518. hen 10೨ ಬಟರೊನಿತ್ದಿರಿ 

ಇ... ಅಣ ೮ಲುಆಬೆ ಬಿಕಿರಘಾಬೆಜೆ ೨೦ರ ಉಾಹತೊಲೊಜಿ 

ಲರ್ “ಖಾನರು ಬಠುಜು್ದಿ `ಬೆಬು ಅಲ ಆಲು ಇಜಾರ9ಿ 

cS. ಅಜೆ ತಿಲ್ಲಾಲಯಬ್ಸ' ಔಟ ರೂಲಶಾ ಅದ ಲೂ ಲಠಿಜಡ್ಥ 

೨೫ 

ಇಂ ಲ. ನಿಜ 'ರುುಜಾಬಿ : ಜೆಜು ಬಿಪಿ ಅಜೆ ಪ್ರಿಜಜಿಯಜ್ ನೀೀದೆವ | 

ಖನುಬಬಭನೆ್ದರಿ. ಬಿಬಿ ಖಲ: ಶಾಲದ ಬಹಕ್ಕಕ್ಞಾಯಲ ಬಃ ಸಿರಾಜ: 

ಔೆ. ಅಾನಿಜು ಎುಕುಲಟೆ ಬಿರ ಪಾಲೆಜ್ ಅಲನಿಲುಜಲಸದೆ *ಜೆರೌ 

ಡೂ. “ಲಾಯ ರುಳಿಬರಿ (ಲತಾ ಅಬಾರಔಜ.  'ಬಿಬ್ರೆಯಬ್ಬ ರನ: ಹಲಾ 

ದರಿ ಖಣ ಬೂಂಖಾಬ್ದ ಬಂಗು ಔತಿರಉಲ್ನಾರೇ ಬನಿ ಜುಡಿತ್ 

ದ... ಉಂಡ್ವಈರಿಲ್ಲ ಅ ಜಳುಖಾಯ. ಲಳಾಜುಖಗಾಜಿ ಠಂಯರಬಣ9 ಇಂ 
ಐಬಿ :ಜುಖರ: ತಲಿ ಜದಿತ ಇಂಚ ಅಪಾ 

ದ. ಅಿಬಾಖಾಲೊ ಬ್ರಜ್ ೫ನೆ ಜವಿತಮುಕುಖಬ ಅಲನಿಖಾದದ ಅಜೆ 

ಬರಲೆ ಇಲ್ದೀಅಬ' ಪಿ ಅವುರುಣಾಬೆೊಲ ನಲಿವೆ ೮ ' 
ಆ. ಕುಂಬ ಈ್ಲಿ*ಸೆರಿ ಐದರ ಈಬಜ, ಖ್ಲುಲ್ಬಲಿದ ಇಕ್ಕಿನಖ'ಲ್ರರಿಚಿ 

5೪೮೦ ಆದಿಲ ಖರ? ಅಜಲು 6 ರಾಬರಿ ಅಐ ಜತಿ ಅಬೂ 
ಅಜು8ೊಲ್ಲಇಲಾಜ್ ದಿಲಿ ಅಬಿಅಸರಿ ಅಬುಯಶಾಲಾಸ್ಟಾಯಿ ಅರಾಜಕ ಅಜಾರು 

Be. ಬೆಬಿಅಾಜಾಲ್ದುದಿ. ಅಜುಬವಿತ ಉಂ ಇಕ್ಕಿರಲ್ಲಬ್ಬ ಇಕಿ ಇರುತ : 

4 

| 

ಔಎಜ ಔಂ ಇರರ ಅಜೆ ಬುರೆ'ಅೆರಿ ಬರಿಯೋ ಜಮಿಳಿಲ ಜನು ' 
ಖಾ ಜಲಲ ಅಲರರುಶೆಬತಅರಿಡೆ ಹ ದೆಯಶಾ ಜಿ ಅಉಂರು9 ಬ್ರಶ:ಬಿವಿಜಾ 

ಅಲಗೆ ಅಖುಂದೆ ಇಬುರುಶ3ಆ8 ಧುಲಾಜ್ರಾಲ್ಮಿ ಬ್ಸ್ರ೬ಒಡಿ « ಅುಲ್ಫಿಖತೆ ಸ 

ಓಲ. ೪8 ಎಶುಲಲಿ ಬೆವಂಜಜ್ಖ. ಿರಿಲ ಖಾದಿ ಔಟ ಪತೆ 
ಕ್ಯಾ ಪಯಾಲದು ಜಶ್ಟಾಹಿ ಲುಠಕು ಲುಜಾಯಿ ಜಲಂ ಅನಲಿಜುಖಾಬಚೆ : 

ಜಿಂ 5೨೧೧೩ ಇಲ್ಲುಅಸೆದ್ಯ ಅದು ಔ ಜಸ ಬಲಿಜ ' 

ಡೆ. ಜ್ಞಾ. ಲೀಾರುಜೆ ಅಕುಕ ಇಲುಲರಿ ಅಅ ಮೆದತಿ ಇಲು ಈ ಬಾಲು ' 
ಅಸ್ಟೆ ಕಲಿ: ಇಲಿ ಬದ್ತಿರ.ಜಿದೆ ಅಖಾಲ್ಲಿಲಾಠಿ ಇದಿ$ತೆಲಬಳಿ ಬುರಡಿ 

ಟಿಐ. ಅಲದ ದಬ ಚಾರ್ ಉರಿಯಲಎದಿ ಪಲಂಳಾಜಗವ. ಕ್ರ 

} 

9 ನಲಬುಣೆ ಯಂಬಯದಧಿ ಬಕಾ ಬಿಐಎಲಿ (ಕು ಸಶುಬಿಸಾಲ್ರಾಜ್ಞಾ ಅಲರಿ | 
ಅಳನಿಬಣಿಂಭೊಡಿ ರುಖ ಬರಿಖಾ ಇಲಿ ಅಜ ಸ ಸ 
ಅಲ್ಲ ಇಲ ಜ್ ಮುದಿ ಇಬೆುಜ್ಞುಲ್ಲ ಆಲ 

| 

4 
ಕ 



ಆಖ. ಅಯ ಬಹೌನಿತಲ್ಬಯ್ $s 

ಔಣ. ವಿ: ಖಕರ ಬಲ ಲಂಗಜಸೆಯಿ:- ಡಾ ಆಂ) ಬರಿ 

ಬಂದ. ೮೮ರ ಲಜಕಿ ಜಾ ದ್ವಿಜ ಆತೆ ಅನ್ಬಿ್ಕ ಇಲ್ಲಿಲಿಅ ಬಿರ: ಅಸೊ 

ಈ. ರಜದ: ಔದ್ದೆಾಜ್ಞುಬಿ: ಎಂಐ” ಥಿಶಾಶಿ. yo ಬಿರು 

ಇರಲ್ ಅಶಿ ಬ್ರ ಹ ಅಆ: ಬಠಕುಂರಜ್' ಕರೆವ ಗೆಲಿ 
. ಔ ಇಲಾಖ ಲರೂಭಜಾ.. .. ಅಂಬಲ ಅ ಅ5Eರರ ಅಂ ಅಲ 
ಬಅಜಕುತರಚ್ 'ಜ್ರಿಜ' ಅಂದಾ ಅಚ. ಈಯಜಾಲಿ ಅಖಸಖೆ:ಜಂಕ್ವಿ 

ಲಂರುಕೊಲುತ ಅಣಲಿಕುಖಸರು ಅರಶ್ಟಾ. ಬಾ ಅಂಲಬಲಡಿ (ಈರಾ 

.- ಎನೊಬೆವಿ 'ಹಿವಿಸ್ಬಾಯಿ: ಆವಾುಕುಜಬೆ ಫಂ ಲಿಕ್ತಿರಘೂಬೆಣ್ ಎರಿ 

ಬೆ ಅಲುಅಕ್ಷಿರಿಯಕು೦ ಖನಿನಆವಿ ಅ ಬಬ್ಬ ಯುರ: ಜರಳಿ ಜನ್ನ 

ಆ ಅಜುಲಿ: ಜ್ವಲಿ ಜರ ರು ಅಧಾಖ್ರಿಾ ಶೌಚರಿ5೦ ಆ ತೊಳಿ ಬಿರು 

ಭಯ. ಜಾಲಿ. ಉಲ್ ಇರು ಖೆ ವಾ ಉಂದಿಯದ್ರ ಶಂ 
ತ್ವ 

(೨ 

ಆ ೫ಎ. 

Ke ಇ 

ರಿ 

Me 
Ne 

| 

ಇ ರ್ಕ 

| 6, 

AR 

ನಭದ ಅರಬಿ ಔ೦ಜಾಲ್ಲೆ 'ಕಜಾಲಶುಬಿಬಾಲ್ರು ಇರ ಅಚ್ಛಾ 

:-ಆಯೆ 'ಔಜುಬಯಿ ಇಲಾರಾಖಾಜನೆಯ..  ಫಶಾಂಅಮುನಿಬುಲ್ರುಜಸೆ ಬತ! 
| ಅ) ಜಾಂ ಅಬಲಕುಲ ಅಲ್ಲಲ ಅ ಜ್ ಅಜಾ ಅಮು ಅಜಬಿರು 

ಬರಬರತ: ಮಜಿದ. ಇಲಾದ ಲರಿಹಂ- ಇಚ್ಗರುಪುಜೂಣ ಔಜಜಸೆ 

ಐಲಿನಿಆಔeಬೆ ದೆಬಿಜುರ ಎ ಲಾಭ. ಅಲ ಲಾಯ ಲರ: ಅಬಾ 

ಅತಿಖ ವಿಶ ಪೊಟರೆ ಜುಲ ಬಿಶಿ್ಞಿ ಲೀತುಖ್: ಇಲ:5 ತು 

'ಜ ಕೌದಿ ರಿಶ್ತಾಯ-: ಎಂದಿ ಅಲಾದ "ಕುದಿ: ಜರೆ ಘುನಲಲ 
ಅಭಿನಯ ಬಲಣವಿಖ ಬಾಬರಿ ೬೫ ಹಂತಿ ' ಜವುಳ ವಾಕುಎಸಿ 
ಅಬೋನ ಖುತಯಗೆ ಬಿಖಾಜಾದಿ ಮ್ಮಚ್ನಾ ಇ ಕಬಿ ಬ ಇ 

ಜಡ :ಹೌಯಶುಲ್ದಾರ!. ಇಶುುಔ. ಸಥನ. ಬಿಕ್ಕಿ ' 
p 

ಅಜಬುಚು 

ಆರೊ. ಆಪು ಖಾಲಿ' ಮ ಆಲಿೀಬಬು ಎಲ್ ' ನಾ 
ಉಲಿ ಬರೆಘಾದಿಶೌ» ಅಿ5 ರಲ ಲ ಅಮಿ ಅಖುಬ್ಧಖೆ 

"ಅಕುಖರಿ" ಲಿವಾಟೆಂ' ಅಲಭ್ಯ ಬಾ ಆಸರ. ಇರ್ಕಿಚೂರುಲಚಾಯ' 

ಚಾರಿ ಇರು ಔರಿಯಲ್ರಾಣ-' ಇರಿ (ಉಬೆ ಜ್ಸಐ 
6೨ ಲರ. ಅಲಲ್ಲಿ ಪಿಚೆಜಾರ? ಅ್ಯೂಥಃಂಲಣ' ಔರಿೀಷಣ. 

Ps 



ಆಳು ಲಿ5೦, ಅದೆತ್ಟಿಬೆನಿಕಾಸಂಟಿ: ಕೆಂ ಅಲ್ಲತಿಜೆ ಅನತಿ [2 ಇ 

ಇ ದ ಬಿ 'ಬೂರ್ಯಜಿಷೆ; ಖಾದಿ ನೈಚಾದಿ೨೨ಲರರುಾ ೮3 3 ತ 
4. ಇ ತಾಜ್ಯ ಅಮಿಲಾಚತ- ಡಿಸಿ ತ್ತ ಅರಗ ಇಲ ಶಲ ಶಯಿತ್ತ: 

ಈ. ೮29 ಲಘುಕುಖಸಾಟ್ರ ಈ ಗ ಬ್ಯಾರಿ ಲೋಲಾ ಸ್ಯ 

ನೌದಿಲಿಖಾ ಅಕ್ಕಳಿಜ್ pS ಯಠಿಲ್ಲಾೆಆ ಘಾ ವ ಬ್ರಜ್ 

ಕೋಲ 'ಅಕಖೆ ಬಿಅಚು ಲಿಲಾ ಭಾತ್ ಬಾಜಿ ಈಕಿ; SF 

©. ರಜತ ಅಜ್ಜು ಇವಿ ಸಾಲದ 'ಬಿಮಾಲಾಬಿದ ಸಲಿ 

ಬರ ವಿರಿ ಅ್ರನಧಿಲಿಖ ಅನ್ಲಿಅಸರಿ' ಆರಿಸಿ: 'ದುಕ್ತಾಐ- - ತ 
ಹ 9 ಎಣೆ ಬ್ರಿ ಕಬಶಾ; ಅಬಿಯಶಾಜಾಕ ನ ಪರಸಿ ಖಾವಿ ದ ಲ್ೆ ಈ) 

ಲ. ವಿನಿ ಆಲತಬಿಜ್ ಅಲಕಾ ಹಾ ನಾಟ ಸ ಈ | 
``ಈ ರಿಮಿಜು ಅರುಆಐರಿ ಅಶು ಖುಅತಾಶ್ರಾಶೌಣ ಬರೇಥಆನಲು ಇಲು ಅಲ್ರಿ 

'ಪ್ರಮಿಅಖ ಕಬಲಂಬಔ ಅಜರ] ೮, ಅಜಯ. ಬಳುವ ಬಡಿ 
4 `ಏನು ಅರ ಶುರಳಿಕುಲಲಾಬ್ ೪ ಬಿದೆಲಸ : 'ನತಿಜಬ್ರಾುವೆ : ಜಾರ 

ಈ. ಆಶಯ, :ಶರಿದ್ದಿ ಈಖ ಶಿಅಬಾಶಾಐಿ ಪಾಣಿ ಅಜಲು ಬುಜ 

ಜಲ್ಲಿ: ಈರಿ ಬಿಶಿಶಾಯಿ es ಶಲ ಬಯಲ ಅಲಂ ರುಡಿ 3 
ಈ. `ಆಲೆ೪೮ ಕೆ ಅನಿಜಯಿಲಾದಿ ಅತಸಿ -ಆರಿಆಕೆತೂಾಲಾಗದಿ. `` ಅಕಾ 

೫ ಅಸೆ ಖೌತಿಆಧ್ರಾಲಾದ' ಸುರ ಜಾರ ಇಪ ಬಿ “ಅಟಿ ಈರಿಬರಿಶಾ 

ಅಂ ಘಾಲಿ" ಅರಿವಿ ಕಲಿ ಈ ೧ಎರುಸ್ರಾಕಾಖಿ ಆಲಿ ರುಂಡ ಸನ್ಲಿಡೆ y 

ಅಟಲ್ ಅಜೆ ಶುಬದಿ ಐಡಿ ಜರಿ ಹಯನು, ಅಲಲಿ - 

+ ಬಳಿ ಸಳದ ತಾಂ ಹಿಲ್ಲೆಖೆಶಾಂಸಿ 2 ಎಡಿ 5 ಅಜ ಇಐಾರ 

ಅಂ ನೂ ಜಾಡಿ: ಅಜಲು ಇರಾ ೩:೨ ಬಡವರ ಶಾ 

ಲಾತ: ಉ೦ಬಾಲೆಜ್ವಾಲಿ ಡಿ €ಲು೨3. ಉಣ 2 ರಿಜ್ ಇಲಲ” LU 

ಆಪ: ಲಸದ ಲಿಬಚೆಸಾರಲ್ವಾಲೂಡಿಎಡಿ ಸಲಾಜೆಲು. ತರೊಲಷ ky ಕ 

'ಅಬೆ ಕುಳ ಘುಳುಖಸೊಬಿವ ಆೌತಿಶಾರ್ರಜಾಯಿ ಲಾ ಹಾಲಾ ವಿಜ 

ಈಜಿ ಇಬಿಕುಈ ಲಾಲ್. ಜೆ 'ರುದ್ರಲಾರತ್ದಿದ ಆ ಇರ 

| ಯೌ ಬಾಬ್ ಔಡಲ ಐರಂನುಲಾನಿನ ಬಿಜಿ: aise ಲಿ 

೧3 (ತಳಿ: ಇರಾ ಬಾರುದ್ದಿಲೇಐ ಅದಿ ರುಗೆ ಬತಲ ಇರಸೆ.ದಿ ವಲದ 
ತ 'ಲ್ಲಳಬದ್ರರಿಚಿತರಿ ಇಂಗೆ ಜೌತಿತತ್ರಾ ಸಂ ಇರಬ ॥ ಎಲುಯಜುದ್ಧಿ ಈ 

iw | ದ್ವಜ: ಅಗ್ರ ̀ ಆ 
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"ದ್ವ ಈರಿ” ಅಶಾ . ಅತಿ ಉಶ್ರಾಶಾಬಿ “ಹರಶಾಾರ್ರಾದಿ ̀  9 ಇರಕ್ಕೆ 

ಜಿ ಲ್ರರಡಿಜಂ € ತ್್. ಅಕ್ ಇರ್: 'ಲಠರಾಲಿಬದೆ ಅಕಾ 
*ಜ್ಜುವಿ ಕಿವ ರತ ಜಾಜಾರೆ ಮಣ್ಣ. -ಲಿವ ಕಠ ಆಸ ಈಶಿಜಜಸರದ್ದ. 

ಕ ೬೨೦೨%೧ಲ ಪೆ'ಅಲಾಶ್ರಾಜಾಐ ಬರಲಿ: ' ಅಲಿಲಿ/ಅಐಗೆ 
'ಅಧನುದಿಡಾನು NE: ಎ -ಅಜಲಾಬುಕ್ಕಿ ಕುಲಕೆ ಜರಿ *ಪ್ರಿಶೌಕ್ಠದ 

ಅಲ್ಲರಿ ಅಕಿ ಅಲಿ: ಲಿಶಾಬ್ದಕ್ತಿಲರಿಜ ಒರಿಅಕಂಜ ಗೊಡೆ ಅಂ 

; ವಿಶಾ ಈ ಡರೂಔ ಅಲಿ ಅ್ರದೆರಿಕಾಬಿ' ಅಲಿಣ್ದಆಲನಿಂಡಿ' ಬಿಕಲ. 
ao ಭಲಾ ಅನೇನ ರು ಇಜ್ಬಜುರೆ' ಯರಗಲ (ಕಾಲಲಿ 

ಈ ಅರು] ಲಾಲಾಜಾ್...ಲೆಕ್ಕಿಲು. ಅಲ್ಪ ವಿಬಿನಕುಖಬದೆ `ೇಾಜಲತ್ತಿ 
ಸ್ಟ [ತುಡ ಅಬುಲ್ಶಾದಿ ಜಲಲ ಇದಾತರೆಲೈಿ ಇರೂರುಅ ಲ್ಲತಯದಿಕಾರು 

; ಸಿಯಾ ಎಮಜಾೊಬೆಲಿ ಹಪ. -: ಲ ಕೌಕಾಅಕೊಬೆ' ಬಜಿ: ೫೮8 

ಟಾ ::`ಔದ್ಯರ ಬೆಲ್ ಲಿಜ್ಶಾಡುಅಶ್ವಾಜಯಜ್ ಆಜುರ್ಲ ಉುಪ್ರೊಲುಲ್ಾ 

ತ ೬ ಔದಂಂದಂಯ ಎಹಾಅಸಲಅದಿ ಜೌ ಲ್ರಜುಯಿ ಜಾರಿ, 

"ಅಂ. `ಲಾರರಿ ದಡಾಳಿ ಡೋ: ಬಲೆ ಘಲ್ರಂಣ್ಣಲನಔ ಈಂಲಪ್ರಲಟಿಅ!ರ 

೫... . :ಔಯಿಜಾ ತಾಜ, ಅಶಾಲಲಾ ಅಬಿ ಜೌ ರಾಣೆ 'ಈಾಸಾಜರ(ದು 

"ಅಲ್ಲ. ಲಲಿವ. -: ಲಿಂಕು ಐದ್ದಿಜ ಯಾ ಅಿಜಾಲ್ರಿಬಿ' "ಲಿಲಿ ಅಲಿ 
* ಶಾಯಬಧಿಜದಿ ಅವು ಇರಲಿ 'ಆಅಿಅಸೆೊರಾಲಾ `ಲ್ರತಿಿ ' ಶಾಂಿಲಾ ಕಾ 
೦. 17 ಅಂ ಸಇಲರುಖ್ ತಾಣ ಅಜತ ಲೆಬು ಜ್ 

.  ಔವವ್ವಿರ್ದಾಅ ಬುಲಿ: ಸ್ಕಾ ಅಜಾತ ಅರಿ -ಐಂಿತುಲಲಡಿ ಶಂ ಬಬ: 
Pe ಬಾಯ; 153 ಉಸೆ 'ಅಬಲಿಲಬಿಚ್ ಠಾ ಅತತ ಅದ್ರಿಜ್ 

ಆರಿಸಿ) ಜಾರಅಆಸೆರಿ ಅ ಅಬಿ ಅಂ 'ಚತಿಅಲಿರಿ:ಶಲಿ 69 ಯೇನ 

ಟಿ. ಇಬಾರತಿ ಬಟ. "ಜಲೌಂಬೆಖದ್ಲ ಅಅ ಉಂ ಜರ ತುಲಾ 

90. ಉರು ೨ಬಿ ಅಳಿ ಲಿಂಗಿ ಇಲಸಾಜಾ/ಅಬುಯಾತ ಜಿ ಆ೨ಈ 

ತಾ ಇರಾಜಾರೂ ರ9ಅ ಲದ್ದಿ ಖು ಜವಾರಿ `ಲಿಜಾರರ ಹೇ. ಜಡಿ 

Ws ಬಿರಿ ಅಜಾರು ಬಿಡಿ ಇರ್ ರಾಧಿ ಸಿವ ಮಯ 

ಗ ಕಪ್ಪರ ಟ್ ನೆ ಇಉುಬೆ ನಷ; 'ದಿಬೀಜದ್ಯ ಇರು 

ಲಃ ಇಒ ಸರೆ ಕ ವುಲಲ್ಲಾ ಇ9ಿ ಔ ಇಂಡಿ ಅಯ ಅಠಳುಹುರ ಬರಿ 

1 ಲ. 'ಖೊಪೆತಿ-.. ನತರ ಲಭಲೂಅತಾ ಬಮಿಠಿಖಿ ಅಜ ಔಉಾಗೊಬೆ ಆಜಾದಿ 

ಆಟ! 



427 ಆಕ್ ಅಲ ಜರಿ 

ಅಜಜಿ ಜರ ಫಡೋನಿವ. ಅಿಅಾಬ್ದನ್ತಿಲಲಿಜ!' ಶಾಲಿ ಉಲಿಜಾಜಿ' ಠಾ ' 

ಔಣ. ಆಾಲಸಐದಿ ಜಿಲ. ಅನಿಂ ಬರು;ಢಾರುಅ ಅಕಾ ತುಲಿತರಿಂ೦ಲ್ಲ ರರ 

ಲಡೆ' ನಖಲಿ ಪೌಹ್ಈ ಅಲುಬೆ ಉೂಖ: ಇಖೆ ದಾರ ಈಔಶಬ. ಅಜ್ಜ 

ದ. ಐಗೆ ರಿಶಿ: ಜುರರಿ.- ಅ: ಖಬುದ್ಧ: ಎಶಾಲನಿ ಅಲ: ಬಿಬಳಿ 

ಲೆ ಉೌತಲ್ರಿರಾಯಂೆ. ಅಬುತರೆ ಜೆ” ಲಿೀಬುಬ್ಬದ್ದಿ ಎನ ಲುಲ್ ಈಜಿ 

6ಬ ಅಖಾಲಂಅಜಲಡಿ' ಅಅಅಕುಖಯರ( ಮಿಲಿ ಪೊಯೆಜಡಿ ರಿನಿಲಾಬೆಬ- 

ಔಟ... .ಇನೂಶುಗೆಟಾಂಯೆ ಆವಾುಕುಣೊಬೆ' ಇಚ್ಛವಿ ಔಯಜ್ಞಾದಿ ಜಜಲಿಳೀಣಿ 

ಜಲ. ಅಬಿ. ಉಅಬ್ಬಳುಲೆ' ಪದ್ವಿ ಅಸೆಂ: ಿಜ್ಠಿರಘಬ ಬಃ: ಯಠಬೆದೊರಿಜೆ ಈ 

ಬನಿಳಿಆಣರಿ ಸಿಲಾ ಉರಾಳ ಬಿಜಯ ಔಲಾಖಾರಜಿನಿ ಟೌ 

ಐ ಆಜೂರರೌಲ್ಕ ಉಯಯಲ ಬಾಾರಲಬಲ್ದಿ ಲರ ರಿತಿ ಕಂಖಿಔಫ್ ಬಾರು? 

ಔೊ-. ರಯಜನೆ ಬರದಲ್ಲಿ ಲೂಲುದ್ಧಿಕೆಆೋಲಾರಂಾ.. ಬಡ ಆರಿರಾ 
ಅಂಕ ಜ್ಞದ್ರಯ ಇಖುಔಲಾಢಿ ಉರುಳಿ: ಅಂದ ದಬಃಯ ಅರಿಜರ 

- ಆಲುರುಂಂ ಬಾದಿ: ಬಾಬ್" ಜವಿಯಿು: ಲಾಲ ಲಿದ್ರಿರುಇರುಶಾಳು ಈ 

ಲ್ಹುಲಿ. ಅಲಾಲಾಸಾಖಗದ್ವಿ ಇರೂಲೂಅಲ್ಬ ಮಾಜಿ ಔಬಾಯ ಅಲನ ಅಣ 

ಡಿ. ಕುಂಬಾರ:  ಅಜ್ಖೌಯಲ್ನಿ ಅಲುಲ:ಜಕಾರ ಅತೆ ಆಬಾಲ ಬುದ್ದು 

ಬಿಣೆ'ಐನ್ನಿಖಂ ಜಂಘೂರಡಲು ಈ ಇರು ಟೆಮು ಆನಿಕೆನಿ) ಜರಾಡಲಿ 

; 
4 

೦ 9೮ ಕೂರು ಅಶಿ ಈಲ್ಯ ಔಎಂ ಈ ಬರಲು ಜಾ 

ಪ ಚಾುರಅಜಾಖಾಸ್ಥಿ. ಅಂಚ ಖೂಬಾ ಅಲ್ಲು ೮:ಅಲಿ ಅರರ 

ಐ. ಎಖಾಖುಲ ಬಾಜು ಹುಲ. ಲೆಕ್ನಿಹೆಉುಲ್ಲಿ ಔಮಾಂಣ: 98 ಶಿಲ್ಪಕೊರು 

ಇಂು೦ಏಿಶಾಸಾಅತೆರಿ-ಆರಿಆಸೆೊಉಲಾ ಬೌಳಲಿ ಜಾರಆಗರಿ ಅಖಾಕುಲಬು ಲ್ನಂಡೆಔಿಡ \ 

ಪು ಪೌಶಲ್ಯ ಬಾರತಿ ಅರಿಹಗೆಕಾಶೌಕೌ.. ಅಖಾಅಕುಜಿ'ಜ್ಞಾ5ಬ್ಬ್ದಾರು ಬಳ 

ಛ್ರರು ವಾಡ ಜಾ: ಜನನರ: ಜಂ ಅಳುಪ ಲಅಕುಲ ರಿರ ಬಲಿ 
ದಿಂಜ: ಶು. ಬಿಲ” ಲಿ ಲಾಲ) ಅಕುವ ಜರತಾರಿ ಎ೫೦ ಭಾ 

ಲರುಬಜ್ರು. ಬಿಲ ಇ0್ರಐ elo ಅತಿ ೧೦ರ ಔನ ಪಗ್ 
ಈ. ಅು: ಅಖಾರ ಜಾಜಿ ಖಾಖಾಳುಣ'ಲೆರಲ್ £ರ "ಈರಿ ಗಿಲಾ: 
ಈ... ಎಜೆ ಆನಿ ಜಂಔನುಲಿ' ಇಡೆಲಿಂಅಅರ ಅಜರ ಎರು. 

ಜರಾರಜಿ 092೦ 'ಶುಿಬಳಾರುಲ ಬಿರಿದ ಜಟ ೋಾರಾಡೆ 
ಅಜಿ ಅಕುಂರುಲ ಅಂಕು ದಔಬಿಖಯಿ ಆರಿಸಿ ತರುಣ. 
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ಔಣ. ಲಿಜ್ಜಾಖಕಾಜರು ಕ್ಷಿ ಲಿಿಜ್ವು ರಲ ಜ್ಯಾರಿ »ಲೆಖಔ ಬ್ಲಾಲಿಬೆಜಿ ರಬ ಬುರ 
ಈ. ಲಾಲ ಇದಿಂ. ಜಂಟ ಅಜೆ 'ಐಜದಂಲುಬಿಭಂಕುಸ ಅಜರ 

': ಅಜಾಬಿರಿಂಆಂ ಲಾಜುಲ್ ಔ೦ಿರಾ ನಿಶಾನಿ ಅಬಿ ಬರೆ 
೨೫೦ ಜುಣಕ ಕಲು. ಉಲಿ ಶಾಖ ಇರಾ ಬಿಜಿಲಆಅಬಜುಃ 

ಉಂ:  'ಅನೊಲಿಚೆ: ಆಲ ಔಪ 'ಬ್ರೀರಾಈ ಕಲಜುರೊತಜಸ್ಲಿ ಅಡಔಿಜ್ಜದಿ 
| ನಾದಿ ಐಬಿ: ಅರಿತವರ ಆ 'ಔಖೌಜ: ಒಳ ಕಾಾಬೆ ವ 
“ಈ. ಲಿದಥ್ಞಿಾಜ್ಬಯ ಅಲಲ ಅಕಬಿಲಿರ ಭುಮಿಖಯಬದ್ಧ ತೂರು ಈ 

'ಲುರಿಅನ ದಿಔಂಲಅ ಅಬ್ರೀಆಸಕು ಬಂ: 'ಹಿಜ್ವಾ ಉಲ) ಬುರೆಂಖಜದದಡಿ' ಬಿ 

ಈ ರು ಖುದಾ ಸ್ಸಐಿ ಐುಜಗೂಬೆ 'ಲಶುಕ 29 ಆಬಅುಬಿದ್ದಿಜಲ ಅರ 
ಇ. ಘೊಬೆದು: '“ರುಲ ಜಶಾಂರಕೌ ಐ ಜುಂ ಇ೦ಿಲಿಲರ "ಔಜಅಜಸ 

ಕಲ್ಲ ಅಜಾಣಶುಅ ಅಚ್ಚ ಆಗಾಗೆ ಲಾಜಜಗೆ ಉಾಕೌಲಿಶಾಢಿ ಲಜ್ಜೆ 
ಬಿಬಿ ಬಿಾಜಾಶ್ರಾಲಣಿ ಕುಂಡ ಶಶೌಲ್ರ 'ಲಿಜು ಲೌಜ್ಉಶ್ನಾರ,, ಇಬಂಯಿ 

೪: ಅಯಉಣ್ಣುಲಿರೆಲ್ದು.. ಶಯ 'ಬಶ್ಜಾಲ್ಬಾಐಶಾಸ 'ಲೆಜು ಖಳ ಬಂರಔ . 
ಲಿ. ಮೂಲ, ಇರಿ ಇಲಲ  ಈಜ್ರಯಲಾ ಜಜದಮಿಔಳ್ಲಾ ಜಲಾಲಿ 
ಈ ಶ್ನಾರೊದ್ರಿ ಐ.೦ಲಿ.ಲು ಲಿ ಅಮರಿಕ] ಅ ಬಳು ೨೮೧ 

ಫಿ" ಯದ ಅದ್ದಿ ವಂ. ಭೂ ತತ್ತ ಅಶಃಲರಿ ಅಅ'ಬೆತಿ' 
ಕ ಅಚರುರಜುಲೂಖಅ]! ಜಿ ಅಸುನ್ಲಿ ಅಜ್ಜಾ ಔಂಂರಿ ನಿಮಿ ಆಂದು 
ಕುಲ ಅಬಿಅಜಾಲ್ಲಿಲಿಪ್ ಆಲಿಟುರಬದ್ಧ ಇಜಾರಜಿ ಜಯಿಂಬದಿ ಶ್ರಿಹಿ 

೪ 0 ಲಾಖಾಜಗೆಯಿ. .. ಇಲಂರುಶ್ se ಅಲಬವಜ್ ಜಕುಯುಲ್ಲಿ ಐಡಿ 
ಬ್ರಜ್ ಫಲಿ ಈಾಂಶುಂ91 ಅಿಡಿಜ'ಅಿಜಜ್ ಅಶೆಲಿಖು9ಆರಶುಜ್ೆ 
ಎಡರು ಇಂಸಲ್ಲಿಎಲ್ಪ ಲೆಜು: 'ಲಿಸ್ುಲ್ಯರಲ ಔಸಗೆಬುರೂಳಂಿಆಡೆ ಇಲುಬುಡಿ 

=“ ಅಣಿ. ಜಲು ಭೂಜಾಅಸೆ ತಿಶ್ರಾಯಜಲ್ಪ ಲಳ) ಖಲಿ ಈ 
y ಇಯ ಮೆಲ್ಲ 5ನಔಿಂಬಲಕಿತಿ ಅಲೀ ಈಜು'ಬಅಅು ಕ್ರಿ ೨5೦೩ 
೮ ಈನ್ಬೀಗರಿ ಬೆಪಿಖನೌಎ. ಅಲೋನ್ ಅರುುಲರಿ ಅ ಬಿಜಳಿ ಬಹೆಮಿ 

ಆಧಾರ ಇಬಿಕಜಾಲ್ಲಿ ಲಜ್ ಅದಿಜಸರೆಯಲ್ಲಾ ಇಜೂರರೌ ಅಲಬಿಎಕವಕುಆಗಿ 
ಅಬೊಲೆ ನ್ವಿಶುಖಆಸೆ “ಇನ ವಾಂಪಿ ಔ್ರಿದೆಐ ಲೀಅಆಂದಿ ಔಶ್ಕಿಲೂಬೆಬಾ ' 



ಕ್ 

೪34 ಲೆ.” 0 ಆಕರದ. 

Fed "ಲಿ ಆರಾಖ್ಸೊತೆ ಬಹಲ 5ಘೂಬೆ' ಲಿಜ್ೆಲಾರ ಅಬೆ | 
ಅಪ "ಜು ಜೆಕೆ ಧನಂ ಸಾತ ಶ್ರಿ” ಶ್ರಿ ರಾಣ: ಇಂಡಿ ಜು ರಹಿ ' 

ಚ ಸುದ ಎಣ. ಕಿರ ವಖಫಿಸ್ಯ. ವಿಖಜ್ರಾ ಅಲ ಬುಲಿ, ಎಂರಿತ್ದ ಆಅ | 

ವ ಯಾ ಎಂ ಜು ಸ ಜನವ ಇ: ಸುದ್ದಿಜಾಲ 

sm ಆಖುಧನಂರು ಔಲಾಣಲಿ ಆಜ್ಲಿಇುಅಲ್ಬರ ಜುಂ. ದವಯ ರಲ ಿರರ 

೧೪ ಘಂ ುಬೆ ಅಡ ಉಘೆ. ರಜರಲ ಬಲಾ ಆರಿ 

"ಆಣ" ಬಿಜಿ ಲಿಯು ಅಬಿಲ್ರಯ: ಯಾಂ: ಈಖಾಬ ಜಿ. ಜ್ತ್ರಜಿ, ಜ೦9€ಥಿ 

“ಹಜ್ ೮ ಅಪಚಾರ ದವ: RBs ಎಐಂ ಜತೇಶಾಖು9ಿ | 

or. RT NS ¥ ಆರಂ: 0 ಆನಯ ಹ Wea ಅನಿಶುಫಿ ಅಲಾಜಿ ; 

Ns 3೮ } Fie Ge ಬೆಲರೆಜಸಲಿ" ಅಡುದ್ರಿಡರ- ದಿ: ನಂ 

Ko ರ: ಅಹಿವಿತಂ ಅಟ್ಟ ಜಿಂ: - ಅಂ ತೂಬು) ಆ ರ 

ಈಸು ಇರುಲಾರಿತಾತಿ ಭ್ರಾಹೆಸದು ಲ್ರಸರಿಸಾಂತಿರಿ 9 6:ಬಿಐ | 
"ay "ಅಧಿ ಜರಾರಡಾಣ ರಿ ಜೂಲಿ ಇರುಂರು9 ಲಿ & ಆ 

"ನರಿ: ಬೂದಿ ಈಖ ಔಯ ಇತಯ” ಎಬುಲಿಿಲಾ ಅಲ 

ಕ್ಷರ ಹಹ ಪೂಟಿ 'ಅಶ್ಯಾರ ರಿ ಕುಳ ಅಳಲು ಔಂನೋಡರಸಲ 

ಅಲ ಠ್ ರಫಿ" ತ್ರಾ ಹುಬ. ' ಅರಿ. ಮೂವ ಔಖುಳಾಜ] ' 

ಕಿತ ಘಟಕ ಅಮುಬೆ ಡಿಮಾಶಾಜೌ ಜಿವಿಹೊಎಲ aE ಐಎ 

ಈ ಇ ಬಾದಡಿದ್ದ 'ದಿಶಿಜಂ3.- "ನ ಆಠಔ ೨3 ಅಲ್ಲು ಜಯ ಬ್ರಜ್ರಾಯಾ * 

WC ಖಾರಿ ಆಯಿ ಇಜುಂಲಿತೆ ಅನಂತ ಬ್ರ 

ಶ್ಯ ಆನೆ ಅಜತ 34 ಅ) ರಾಳಿಹಿರು ಈಜಿ 1809 ನೌ ಘಾಟ 

ಸಾನೆ 58) ಔರ 9ಆಎಂ ಹೌಯೊ ಲಾಕ್ ಲ್ಲ ಸುಧಾ ದ ಔಲಿಆಇ ರುಸ ಈತ ಶಯ ವ ಹಿ ಕ್ಸಿ ಚಢಿಯೂಲುಲಿ ಔವಿಂಣುಬಿ ಈ ಇಲ್ಲ 

Ress, ದ್ವಿ ಖಲ ಅ್ರ್ರ 6 ಉಟ. ಅಲಿಂಬ್ರಜ*ಶುಲ 

ಅಶು ಬವಾಜಂ ಕರ್ಸ್ ವಂಂನಾತಿ 'ಇದ ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಆಧ್ಲೂಣ 
ಲ ಇ ir “ ಲಿ 5 ಶಿ ಅಸ ಜಡ 'ಬೆಯಾರನೀನೆರ PY 

f ದ ಸತರ ey ಖಯ" ಜೋರಾಜಿ ಕಾಣಿ €ಅಅಜುಬುರ4 

Ws ಚಃ ನಿ ರಾಸ ಮ ಅಲಾ ಅವಿ ಅಂಬಿ 

ಆಯ್ದು ಥಲ ಯದಿ ಡಿರಿಪಲ ಲುರೃಜ್ವಹತಾವದಿ. 55ಎ ್ ಬದಿಂಂು: 

ಡಿ 
ಶಕ 



ಟರ 

ಟ್ನ್. ಊಂ ಆನೇಲಿತಲಯಿ ೪೦0 ' 

ಬ್ರಶರಿಅಬಿ ಬಟಟ ಎಚಲಾವ್ಸಿಣ ಅರ ಬಡಿದ ;ಅರುಲಾಲುಟ ಬರ್ಪಲ್ಲಲಿೀಅ 
. ಬು ಅಜಾಖಯುನ್ನಿ ಎತತ ಜ್ರ ಡಿ ಆದಿರಾ ಇಂಕಾ 
ಬರಿಂ ನಖ ಆಳುನಿರುಳು ಜೆ ರರ ಇತಿ ಜೊಯಜಿ ಅಂ 

; ಬಲ್ದಾನ್ಬಾರಿಆತರಿ ಆರಿ ಇರಾಶುಸ್ತಾಡೆ. ಫಂ ಅಆಲಂ ಜ್ವಲ್ರಾಲಾಅ 

ಜಾರುವ ದೆರೆೊದೆಡ ಇಯಂ ಕಲ್ಪಿತ ಆವ ಜನಿಳೆಆಖಲಿ ಆ 
ತಿ೫ ಲಔ ಅಂತ ಕಬು, ಅಶಿಅಉಬುರ(ೀೊರೀಣೆ 

. ಲಾಜಾ ಹರಿ ಇ? ಬೇತಃೆಒಡೆ ಬಿಮಿಲ್ಲಡಿ. ಅಕುಅಜುತ 
ಜ್ಞಾಪ ಬಂರುದ್ದಿರೊಲೂಿ ಉತದೆಯ ಪತ ದಿಯಾ ಈಜ್ಞು ಬಲಿ 
ಅಬೆ ಆಹಖದಿಕ್ ಚರಂ ಐಜಿ ಕಲೆ ೊಲೆಬಔ ಅಂ ಜಿಐ. 

. ಅಶಿ೨ಿ ಉರು ಈ ಲ್ರನಿಶಂ ಅಲೀ 9ಜುಜಳ್ಛಾಲು ರಿಯ ಅಜ್ಮಲ್ 
ಔಕ್ಲುಂಖ ಈಸೂರು ೦೮9 ಪ್ಪ ಇಅಎಂಳುೊಬದೆ ಅ ತಜ್ಞ ಬಲ 

ಲಿಂ. ಅರಾಂಶಾಂ ಲ ೮ಈರಿ5ಆಾ ಜ್ ಇ£೯ಲಿ2ೀಆಳಲಾ ಅಲಿದ ಕ್ಷ 
ಬರಿ ಅಠಕು ಇಬೂರತಿ € ೨ರ ೫೧ ಅಲ ಹಲ ಬ ಸುತ್ತ 
೮9 ಲಿರಾಜ ಲರ ಟ್ ಈವ. "ಜಾ. ಮ“ ಹ್ ಬಿಜ್ಲಿ ಔ ದರಿ 

ಕ ಲಿಲಿ/ಅಐಂಲಿಜ್ಜದಿ ಅಲ ಔಡಿಬೂದರುನ 5 ತ್ಲಾನಿತಿ ಕುಜಾಜಾಯ- ಅಂ 
“2ನೆ ಶಮೀ ಬಠಿಆಣ ಅಂಲಿಂಖರಿಲಕು. ಬಳು ಉಜಬಶಲಾಯಿ 6 

ಘಂ 

ತ ವ ಬಂದೆ ಅಧಿ ಬ್ರಶ್ರಾಂಶುಳಿ ಈ ಅಬಿ ಲ್ಲಳರಿಅರ್ಭು ಐ ಲು ಅಲ್ಲಾ 
ಬಿದಿ ಘರ ಅಂಡಬದಿ ೦ ಜಿಂ. ಅಲಂ "ಇರುತ ರಾಜ ಅದು 
ಖೌಶಾರಫಿ ಈರ ಖಳಿಂ ಔರ ಜಾಕಿ ಈು ಬುಳಾರಿಲು ಓಂಯರಿ ಪಾ 

. ಇಯ. ಮುಂಜಿ ಅಔೌ ಬಂರುಲ್ದಿರೂಲುಈ ಶಾಲಿ ಅಬಿಶು ಆರು 

ಬಿರಿ ವರಣ ಪರಿ _(ಖಲಾಲಿದ್ದಿ ಲಿಲಾ ದ್ರಿ ಆಲಿ 
ಬರಲ ಅಲಿಜ೦ ನೀಂ ಮೊದ ಬಿಕ್ದಿಲಾಬೆಜ. 

ಆನೇಕ ಲಔ ಆಕುಣೇಂಬೆ ಏಳವರೊಬೆೇೇನ ಬಟ 
ಯಾಗಲಿ ಬಿನ್ಕಿಲಜಖಾಬೆಜ್ ಅಿಜ'ಕುರ3 ದಿಜುಲಿಉರಾಯಜೃುರಿ ಉಮೆ 
ಇಪಬೆಕುಖಂಂಔ್ಸಿಂಡೆವ ಆರೂರು ಔಜ್ಜಂಖ ಬಿಟನ್ಸ ೫೪೦ ಅಖಂಲ್ಐದೆ 

. ಜೆವಿಖಲಿಚೆಬ೦ಿ ನುಶುರೋನೆಎ. ಅಓಂ ಮ ಐುಲಮಿ ಶುಲು೮ 
ಅರಿಔಿಿ ಇಬ ಅಇವ್ಯಸ್ತಾ ಬೊಳಬದ್ಧ ಪುಂಡ ಉಮಖರೆಡ 
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ದಜ ಜಳುಬೆಾರಿಎ ಇಶುರೂಜಾಹಂಔ ಈರಿ ಜಿಎ. ಮಿರ; 

ಲಲ ಆರೇನಿಆೆಲ್ಲಯ 

ಲಾರಿ ಟೌಸಾಲಾ ಬದಿ ಅಖಬಿಬುಲ ಅಶು] ಅಶು ಆರಿಸಿ ಉಬಿ 

ಈಬಶು ಅಜಾರು ಶಂ ಎಕಾ. ಔಜುಖ್ಲಾಬೆ ಖ್ಲಳಿಘೊಬತರೇ ಈ 

ಅ ಜವಿಶೊಶುಅಿರ ಖಯಲರಿಖುನಲಿಬಿ ಠುೂಬ: ಅರಖಜಕುೂೂಖಾರಡಿ ಜಂ 

ಆ, ಖುೌಪ್9ಲ ಇಜಾರಾ ಇಹಾಹಾ9 ದಲು ಧಿಂ ಡೌ ಎಜಿ. ಉದು 

ಉರು ಮೂಲಜಗಿ ಈ ಬಸುಜುಡ್ರಿ ಪ್ಯಾ 5 ಖ್ಯ ಜನೆರ್ ಜಾವ ಲಿ ವಂತ ಸ 

ಒಲಿ ಉರಿವ ಆಸ: ಜ್ವಂಜ್ : ಬಠಿಿಶ್ದಾಒಡಿ, ಸ್ಮ ಮಯ್ಯಿ ಹಮ್ 

ಜಮಿಧಿಕ್ರಲಿ ಖದಿರ ಜಾಖಾಜರೆ: ಅಖಲಿಮು ಬಬ ದಿ ಬಲು ತ ಈಜಿ 

ಜಮಿಳಿರ೦ ಇಲೆ ಇಮುಭಅಖ ಖಂ ಡಸ ಜಿಪಿ ಬ್ರಶಿಶಿಯಿಂಣ ಐತೆ 

ಅನಾಾಲಬ. : .. ಇರಾರಾಶ ಅ ಇಲ್ಲ ಬರಾ ಔಮೂಯ ಜಿ | ೨೨ ಲಿ೨೦ 

ಮುಂದಿ. ಅಶ್ರಾ ರರೊಅುಅ ಈಶಾ ಭಟ ಬಿಜು; ಆದಿತಿ ಈರಿ 

ಜಿನ ಸಾಲದ ಲರು: ಅಬಿ ಇಜುಲಿ ಖಾರ್ಮಿಧಿ. ಅಖಬಾಾ ಇಅುಅಸೆ ಇಲ್ರಿ 24 U 

ಅಕಾಲ ಇಲಾಾಲಾಈ ಇರು ಅಕಾರ ಓಜಎಂಎಜಡಿ ಇಐಎ ಅರಿ 

ಜಾಯ ಬಕ್ರಾ 'ಯೂಂಉಶಾ ಲಬ್ರಲಖಡಿ ರಸ ಜೂ ತ್ಯ; ಬಲಿ 

ಫೀಖಅ ಲೆ9ಏ$ ಅಠಿಕಲಲ್ಲಿ ಜಾಬಖುದಾರೆಬು: ಆತುದೆರಾಣಯಿಂಯದ್ದ ಇಬಾಜ ಪ್ರ 

ಮನಿಲ: ಅಬು ಅಮಟೆ ಅಪ್ಈಬುಕ್ಯ; 'ನ್ಞಂದುಬಜದಔ ಇರಲೀ 
ಐನು ಠಿ ಇರ ಲರ ಇವ] ಪುಠ 'ಲಾಲಿಳುರೂಐಥ ಜ್ಲುಲಿಶ್ಜ 

. ಛ್ರಜ್ರಾಾಲಿಕು. ಅರುಲಲಿ ಅಅ ಪತಿ ೂರಾಲಅ ನ್ರಿಮಾಬಿಕಾವ ಬಕ್ಕಿ 

॥ ೫6. ೦1೨60 ಜದಿ ಔಿವಖದಿಜಾಲಜಾತಿ ಇಲಾಲ ಈಖ 

ಖಾಜ ಲಿಜಿಸಗೆ 'ಈೌಶ್ರಾಯಿಗೆ ಬುಲಮಿ ಉಶಾ. . ಜಲಿದೆಲಾಯಜ್5 ರಿಜಮಿ 

ಬರನ: ಕುವರಿ ಇದರಾಗ ಇಲ್ಲ್ತಅಲಫಲ್ಯ ಲಿಜರೀಬ ಜೂರಾ 

ಬಬಿತಲಂಬನ್ ವವು. ಶಾಲೋೂಶಾಶು ಅದಾಂಜಸೊದ್ದಂ್ಯೂ 

ಜವಿಜಮಿಬ ಜಲಂಕುರುಖಿ: ಲಿನೆ ಅಜುಔ ಜದಿಲಔಜ ಬಿದಿ 

ಈ ಲಿಜಲಿಬ ಲ್ರಾಧ್ಗಿಲಿಶ್ಚಾಶಾಳಿ ಬಲಾಧ್ಯಿ ಬಿಳಾರ ಅಶಾಜರಿ ಜರಾರಜ್ 

“ಕುಲೆ ಅಲ್ದಎಖಾಲಸಲ್ಲಿ: ತ ಎನ್ಲಿಂಂಔ ರುಡಿ ಲಿಜರಿಜ 

ಲ್ರಾನ್ರಿಲುಕ್ತಾಶಾಅ : ಅಖಾಬೂಲಯಅ ಅಲ್ಲೆ ಅ ಇಶುಬರಿ ಜುಲಿೀಲೆಜ್ ಅಲ್ಲಂ 

ಬರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂಲೂಶಾದ್ಯರಿ ಅರು ಜರಅಸೆರಿ ಜರೆ ಅಠಿಕುಬರ ರಿ 

ಅಲಿ ಅಖಾಕ ರಿ ಅಜ್ಪೌಯಲ್ಲಿ ಅೆಂಬುಬ್ಬರಿ ಜ್ಯಡಔಿಪಲಿಳಲೌಪುರಿ 

3 

ಅರ್ತಿ 



ಅಲ. 

೮). 

Ee. 

Re. 

ಲ್ವಣೆ' ಆಲಿ ಆಕಾ ನಿಜ 937 

ಐಲ್ರರಿ' ಬರಂಜಜದ ಎಜುಅಕುವ' ಅಂ ಜಾಜ್ಯರಿ 'ಕಲಬಲಿ 8ಲೌಜಾರ 

ಬಾಗ ರಂಜಾನ ಜಡಿ" ರರಾಜ ೨35ಟೆಲಲ ದಿಶಾ 96 
ಇರು ಜಾಲೆಅಗರಿ ಇ ಇಲುಖದ ಇದಿಶೆಡಿ ಲಿಜಲಾಜದ, 

ಬಿಜಂಲಲೆಲ್ಲಿ ನ್ನೇ ಅಭಿ ಔಡ ಉರಿಶಾಯ ಲಾರ ಲ 

ಕಾಆಸೊಬೆರಿ ಅರ್ದ ಜಯಸ್ರಾಯ ಕಾಲು ಉಂಬೆ ಲಿಖಾಔ ಔ ಅಗಲ 

ವಿಂರಳುಅಂಬೆಜ] ಅಜುದ' ಅಶ್ವತ್ ರಲ ಖೂಯಕು ಅ 

ಲೌಂಕೈೆಕೆಲ್ರು. ಇರಿಕೆ ಲೂಕ ಎ೬ಕಡಾಲೆಲಟ' ಇರುಲಾಯ 
ಹಜ್ ದಿಜಾಶೂಬ ದು ಅಜ್ಪೌಯಿಲ್ಲಿ ಇಲಯ ಶಾಲಿ ಇಕ್ಟುಳ 

ಆನೆ ಬರಾ nk ೫ ರಲ ಇರಿಟೇಟ್: ಒಪ 

ಅಜಜ: ದಡಿ ಇಲಿ೧... ಮಿಲಿಜಪಿಲಿ' ಜರಾ. ಮಮ 

ಅಲ ಅಮುಕು ಎಮು ಅಮೋರ: ಅಶು ರಿ" ಅನಲವವು 

ರುಆಸಸೊಲೂರ ರುಲಾಯ ಜುಳು ಖುರಖ್ಯ ಅಡಿ ದಿವಂ ಲ್ವ ಐ 

ಅಆ ಅದಿ 'ಅರಿಳ೦ ಎವಿಜಿ. ಲಾಕ್ ಲೀಟರ ಆಸಿ ಅಜೆ 
ಔಲಕರಿಜ್ದದ್ಧ. ರಂ ಅಮ "ಜುಜೆ ಆಲು ೮ಿಜುಜ596 

ಬರಗ ಐ. ' ಎಂಜಿ ' ಶಠಈದ' ಜಬ್ರಲ”'ಈರ ಜ್ಯ 

ಬಬಲ್ ಬಿರ ಘೌ ಅುಲಿಖಲಸಲ್ಲ ಅಳಕು ಅರಜಿರಜತಠಿಎ ಅಲೂರ 
ಅಜ್ ಲ್ಲತಠಿಯಲಿಔ ಈ ಜುಲ. ಅಲ ಆಬಳ್ರೆಎ ಭನ 2ನ ಬಟ್ಟ 
ಅಶುಠಶುಠಅ: ಬರನ್ಕಿರಬ9 ಎಬ: 
ಅಿಖಾಶುಶು ದಿಲಾಲಿಜಾಲೂಖಸ್ ಲ್ಲಿಂ ಇರೂ ಲು9ಿ ಉಡಿ ವಿಜ್ 2 

ಲ್ಪ ಡಿ ಬಲ) ಜ್ರ ಒಲಿಟದಿನ ಬ್ರಷೌಲು ಇಲುಜಲಾ ಜಜ್ಯಾಉಏ ಅಬು 
"ಅಲೆದ: ' ಆಆ. ಬರತ ಅಜುರಾಲು ಶೈಲಜಾ ಲೂ ಅಪಾ 
ಐತೆ: ಅಬಿಡೆಐಕಖುವ್ರಿ ಇರುಳ ಲೆಎಜಾಔಆಾರುಯಿಂಂೆ ಇದಿರ ಜಬ 

' ಖಧಿಶಲರಿರಿ, ಈಜ್ಜೂಯ ಅಠಾಬಜ ೦ ಬಿಲ್ಲಿಶ್ಲಾ ಬಾ ಔಲEಲಿಔS ರಡು 
ಅ ಇಐ ಭರಮಿಲಸರಿ ಬುಅಖಾ ರಿಂ. ಹಜ್ ಡಲ್ ಠಿಲ್ಞೂಯೆ 
ಲಿಖಾಆರಿಲಿಜ್ಜಜ.. .. ಇಜ್ಕೂಲುರಲಆತ ” ನಿವೀಅಲಲೆ. ರಿ ಕಿಲಯಆಸಿ 
5೦ ದಲಕಟೆ' ಆರಬಕುಆಐರಿ ಅಶಾಯಅಾಭಿದ: ಓಲಾ 

| ಆ ಅಡಿ. 3 ಭಾಔಆಶಬರತ್ಆಂಯಯರ್ದಂರುಲಿ ಖೌರಂಬಿ 
ಬ ನಿಚರಿಲ್ಲಳಿಖ ಉೃಬೆ' ss ಛ್ರಿಕುಳ ಬಾ. ಠಿಜ್ಞೂಖೆ ಲರಚಜೆ 



898 | ದಶ. ಇಲಿ ಅರೊಲಿರಲಡ 

ಡೆ. ಶುದಾಲಔ ಕುಜ ಗಾಜರ್ನ್ಳಿ ದ್ರಿರದಿರಿ ೬೮೫, ಡಿಕ್ರಿ ಊ9 

ಕುಳಿ ಘೂಲಾ ಥಿ ಡ್ಡ jy RS. « ಉಟ ಶೋದ ಉಲಿದ ಇಂ 

G ಕಂದಿ ನಾ ಈ CO ಬಿಚಿದ ಬರಿ ಛಿಳಿಲಿ ಅಲಿ ಅಲ್ಲೌ 

ಟೋ ರ ಈ ಏಸ NEA ಭಣ 8ಡಿ ಕಣಜ; ಹೆಬ. ಲಕಾ 

ಜ್ 3೧5 ಖು 2% ಸಿಬ್ಬಎಣಿ "ಜ್ವರದ ೪ಬ ಬಿಕಾ ಔರಿಇಕ್ಕಿ. ಶು 

ಭಾ ಜಾ“ ವಿರಾರ್” ಇನೆ ಗಣ ಭಜರೇ ದತ ೧ಾಜಕ್ನ್ಮ ಎರು ಲ್ಲೆ 

| fe) ೨ಸಜಿಯಟ ನಟ್ಟ ಬುಡು) iE ಗು ಜು ಭು ಬುಂಡೆ ಭುಭೋಜಿದಿ 

ಈಲಿ. ಇಲುಕೆ್ಫಗ್ಗಿ ಕ್ಯಾಡನಿಸಿ ಜಂತಿ ಅ ಓಣಗಕುುರ ಇ೪5 ೬ನೆ ಅಖುಟ ಥಿ 

ಎ 23ಯದಿ.ಆ -3ಡಿಎ ಶಿರಡಿಗೆ ಕಜ ಬದಿಲಲಬಭಿ ಬಿಜ್ ಪುುಈರೌ್ದಿಲಿಖ೦ಿ 
೨೫ ಜಾರ ಖಿ ಚತು ಇನೆ ಪ್ ಅರಾಂಜಭಿಕ) ಇಶಾಂರಜಿ "ಅಕ್ಸಾ 

ದ್ವ: ರಿವ್ ಅಸಲಿ: 5% ಪಾಂಡಿ ಜೀವಿ ಅಲಲಿ ಅಳುಂಜಅ ಅಂಬೆ 

ಬಿಜ 8 ಡಿಯಿಇ ಖಾಜಿ ಔಿಣ್ಣು ಈಖ ಬಿಮಿಣಾಣಣೋಲೆ 9090 ಐಳಿಜು ಡೌ 

ಔಣ. ಬಿ ಈನರಿರುಸಸೂಚರಿ ಚಿ ಸ ಇಜಾಇಗಳಿ. ಅಜ್ಸಜ|ಬುದ್ಧಿ ಆರ ಬರು 
ಬಿಡೊ]. ಆಸಾಂ ಎಜಾಸ್ ಜಬ ಲಯ ದಿಲ್ಫಂಗಣ್ಣ ಇಳಿ £ಸರಿಔಅ 

ಬಿನಿಜಾಜಿ೦ ಉಳಿ ಇಕುೂಹಾ ಅಗ್ಲಿ ಭು ಅಳಿ ಇಲ್ನಿಜಾ ಔಜೌಜಿ 

ಟನ. ಎಡಿ ಹೊನಲ. ಜನಿಶೋಶು ಇಲಿಎಬಬ ಬಠು ಜ್ಯಖಂಲುಪ್ಲವಿಬಾದ್ದಾ 

ಕ್ಞುಲ್ಲಿ ಐಶ್ಲಿಲಿ ಜ್ಞಾಜಘಾುಬ್ದಡಿ ಔಲ್ಧಿಜೊದ ಲಿರು ರಬಪಲ್ಲಿಡಿ 
ಫ ಲು೦ ಪೊಂ ಳುೂಪುಳಿ ಓಲುದ್ದಿ ಕಂದಳುತ ಲಿಂಬೆ ಅಬಿ 

ಲಿನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಛಳಿ ಅಲಿ ಅಬಿರಲಿ ನೊಯಿ ಬಣ 
ಘಂ. ಲುಲುಣುಲ ಲಿಖಲುಳ್ದುಲಡಿ ಹೊದೆ. ರಲ ಉಢಾಲುಧ ಅಘೊಬಭೂತಲ್ಲ 

6 ಜ್ಯಶಾಖಾುದಿಬಾ ಜ್ ಲಿಬುಃಐ ಔಪ್ದಿಖ ಅರಿಲುಖಿ ಅಂಬಾ 
| ಅಜ. ಅಲಲಿ ಸ4ರಾಣಿ ಜಿದೌದೀಣೆ ಅಪಾಲ್ರಿಘುನ! ಇಖಾಣ್ಞಲಿರುಲ9 

.-ಜ್ಞಾಐದೆ ಔಖಂ ಫಸ ಭಿಿಲಬೆಲ. | | 

; ಎ.ಕೆ " ಅಸಾಲಿತ: ̀ ಆಕಂ pected ಔಸಲಜಲಿ ವಸತರ 
೨ ಜುದಿಲೀಗೇತ್ ತಿಚಿ ಐ.೧೫ಎಿ ಅಣುಕು ಅಬಾಯೆಂ ದಿರುಜ ಯಿ 
ಲ ಪುರ ಳಬುವಿಉಲ ಆರಿ ಡಾಲಿ ಔಜುವಿ ಇಳಾ 



ಜ್ವಳ. ಅ ಆಕೇಲಿರಲಣ £39 

ಈ ಆಕಾ.  ಐಂ9ಖಗೆಧಉಿ ಖೃಬಿಿರ ಊಂ ಅಿಂಬುಲ್ಲರಿ ಈ 

0೪೨. 

“ಅಲೆ ಅ9ಿ ಜೇನು ಜ್ಞ ಧನ ಆಗೆ ಕು ಬ 

ಅಂಕಿ ಇರಾೂಲುಅ 6ರ: CCD ಈರುರಿ ಜಳುಬಭಜು. kana 

ಜ್ರೂಔಿಜಔಲಿಜಬಿ ಶುಂಗ ಬಳಳುಲ್ದಿರೂಶಿ ಜೂೂಪಾರಥಿ 0ರ. ಬಲಿ 
ಜಆರುವಿ ಖರಂಜಾಜಗಲಧ ಅಲ ಜಲಿಲ್ಬೂ ಜಧರಿ ಅಬೆಮಿಜಖುಲ್ಲ ಇಲಿ 

ಆ ಈಖ ಪಠಣ ನನ: ಇಲಿ 9 ದಿರಿಜಜರಿ ಜಚಲಿರಖ್ 
. ಪಾೂಜಾೂರಔ ಅರ ಐಲಿ ಜರಿ ಅಖುಲಿ ಆಬಿಬಜನಿ ನಿಹಧಿರಪ ಶು 

. ಇಲ್ಲಬಲಿ ಆರಲು ರಸಜ ಅ 99 ಅಜಲು ಬ್ಲಳಲೌಥಿ ಈಯಂಕಾಳಾ 

ಇ: 

Y 

ಅ ಅಜಂ ಚಳಿ ಇರಿ೦ಿಔ ಲಿಜ್ವಲಂಜಚ; 
ಅಲ ೮5ರ! ಡಿ೮ೂಜೆ ಮಿರಿ ಐ..ಓರಳಿ ಉಧ್ಮಡಿ ಬಲಿಫಿ 

ಅಂರುೊಬೆ೦ ಇರವ: ಖಿಲ ಭದಿಫಿಾಭಾನೇಲ ೦ರ ಈ 
ಅಬೆ ಕಮ ಲಿಬ್ ಬಾಜಾ ಜಮ ಅಶಾಜಲಿ ಪು ಇಥ ಬಿಜಿ 

ಜಾಳು ಬ್ರಹಾಂಧಿ ಅಟಟ Ee ONS ಎರ:ಬಈಾಂಯ 

$s೭ಲಔ 859 ಲ ಸಶಿಯ *ಶು:ಜ್ರದಿ ಔರ ಬೀಲ್. ಲಾತ 
ಬಿಬೂಜಾಜಾಲ್ಲಿ ಇರು. ಉಲಿಇಂಗೆ ಇಉುಔಟ ಯ. ಕಾಣ್ಯರ ಭಿಜಲಾದ್ರಿ ಇರು! 

ಇಇ ಇಅಬದ-ನಿಣ್ಣ ಇಲಾಲ ಡಿಲಾರಔ ಬತಬ್ನಲಿ ಲಲ್ಲಿ ಅಬೀಶೀಗಿ 

ಲ. ಜುಜಲ'ಜ ಲಿಕುಅ ಇಲಲ ಕಾ ಜಳ್ನಾಉಔ ಅರರ ಲಥ: 
ಠಂ ಇರುೂರುಳ ಬೆಬಜಾಲುಲ್ದಿ: ಇರು 69 ೮009 ಇರಲಾರ ಚಿ 

ಇದದ ಇಬುಲಿ ಜರಿದಿಕಾಳಾಖಿ Eg ಇ$ ಜಾಲಾ ಬಲಾ ರಾಣೆ 

ಅವಿ *ಈಾಲ್ಲು ಬರಲಿ ಇಗಆಬ್ರ. ಅಶೆ ಅಘ :-9%:3ಿ ಈಜರಿ ಇಆ)ಿ 
4 ಔಯ ಂಗೆಲ್ಬಿ. ಲೆ *ಈ54ರುಜರ(ಲು ₹೪ ಶಢಕುರಿ ಕುಜ ಬುಡೆ 
ಗರಿ ಇಲ್ಲೆಜಲಿ ಬಜ ಈರಿ ಬಲ ಇ ಜಂತೆ" ಅಪಿ ಓರ ತಿ. 

. ಅಟ್ಟಣೆ ಅರೂಚದಿ ಉುಟ್ಯಾ ಬಾರ ಈಡಿ ಔಣ ಅಶು: ಜಲಲ 
“ವಿರಿ ಘೆಬಲಾಜ:ಭಅರ್ಲಿ ಆತರ ಲಸ ನಿಲ ೮ ಕೆ €ಲ್ವಲ್ಯ ಅದೆ 
ಖರ ಔಣರಿಎಲೆ ವಜಲಂಬೆಟು: 
೪ಜನಂರಾಎಗೆ (ಈಚೆ ಅಖರ್ಯಬಲಳಿರ ಬಳಂಜ! ಬಳ 

5ಎಐ್ಲ ಉರಿ ಫತ್ನಿಜೆ ಬಿ.ಬಾಜೆಜಾ. ೯ ಕುಟ್ಟೆ ಭಟುಲಲೆ। 
೮ಜಿ ಅ೮ರಲಿ ಅ೮ದ ಇಳಲಂರನೆಜ್ದು ನೀಲಂನ್ಲೀಲ4ರ ಆಳೆ 



3೨0 .: ಲಲ್" ಉಂ ಅಕಔಔಿಟಟ 

ಉಂ. ಬಿಜುಜ ಬೊಟಿ (ಶಹರ ಇನ್ಫಿ £8 ಓಂ, ನಶಿ ನೀಡೆ 
ಬ್ಲಜಲಿಕಾಣಬ ಬಾಯಾರಿ ೫೫ ೦೮೫: NES ಅಜ 

Ay" ಬನ ಆಆನಿಳಣಟ ಈ್ಲಿಜ್ ಜಬ ಎರಿ ಬಲ್ಜಆಜಲಿ 
ಲುಳಿ ನೆ ಜ್ನಿಲಿಬಡಿ ದ್ವಿಜ ಐಕ್ಕಿಗೌಟಿ ದು ಅಔರ ಐಲ) ಅಲೆ 

Cam ವ್ರ ಆಲಿ ಬ್ಲಿಮಕ್ಞಖ. ಅಲ್ಲಿ ಲಾಜುಜ್ ಜಲ ಜ್ವಲ 
ನ್ಲಿಇಂ ಜಬ ಇಲರಲು ಜಬ್ರಿಜ. ಈಲ ಆಔಲ್ದಿಯಿಬಿ' ಧೀನ ಎಂಔಡಆಟವ ಆ"? 

ಅಲಿ. ಇದಂ ಲ್ರಬೀಜು ಬುಲಿ, ಲಳವಿಕುಖಬಂಖ ಬುಕ್ಕಇಬದಔ ಠಜಿ 
ಲರ ಲುಜಿಖಟರ ಬಜಕ್ಞಾಹೊಬಾದೆಯಿ. ಇರೂರು9 ರಿಖಾಜಿ ಬರ 

ಅಣ್ಣ. ಇಲಗ ಲ್ಲಿಔೋಯಬ- ಅಲಂ ಇಡೆಬ್ಬಬಬಿಳಂಸೇೆ ಅ್ರೆಲಿಲಿಅ ಇಂ ಸೆ 
ಜಿಜಾರ್ರೊಶಾಣ್ ನಲಸ ಹಿಮ ಖಲಾಕ್ಲಿಅು ರಲು ಅಬುಡಿಲ್ಲ. ' 
ಅಲ್ಲ: ಇಠ್ಯಶಾದ್ದಿದೆಯತಿಬ ವದಿತಬಿಬ್ದದ್ದಿ ಎಲ್ಲಲಿಖ ಕಕುಖಬೆಲಿ ಅ್ರಬಿಬು 

ಆಈ. ಪರಸರ ಅಜಬರಣು ಎಲುರಿು2ಯೆಡಿ ಲಿಜ್ಜಿರು ಅನಿ ಎಲಿ ಶಂಖ 

ಬಮಖುಂಳ ಮುರಲಿ ಜಲುಖಎಡಿ ೦ ಲಿಷ್ದಿಕಾಬೆಬು. 

ಔ. . ಎಂರಿಖವುಕುಣೋಬೊಜ ರುಚಿ ಜಲಿರೆ ಬಾರದು ಲಾಖಾಶಗೆದ್ದಿಡಿ 

ಅ58೨ ರದ ರಿಲಿರಘ್ ಆಲ ೧೪ರಾೊಬೆ ಅಬ್ರಿಜಲಿ ಅ್ರರ:ಲಿಲಿಅ 

ಎಂಸಿ ಇಲ್ಬಲಿಐ ಈತ ಆಗೊಬೊಣೆ ಲಜ್. ಇ ಲಂ ಇಖಾಲಿಆಸೆ 

ಮಂ: ಎಆಸೆಐ. .. ಓಂ 2ಅರುಶಾಖಿ. ಇಜುಇರುಜೈ. ಬರಿ ಲಿರಾಜುಐಔ ಇಲ) 

ಜಖಿಸಾಉುರ್ತಾಯಿ ಅಖಖಬುದ್ಣ ಇಲಲಿ ಅಲರಿಜಕುಜಖೋಬೆಂಿ' ರಲ ' 

ಟೋ: ಅಶು ಕನೆರುತಜಾರುಖಂಲಧಲದಿ ವಿಜ್ಠಿಲಾಬೆಬ. . ಅರಿ೦ ಔಟುಜಜಿಲಿ ' 
ಲ್ಲಸರಶಾಬೆಬ್ ಇ.ಖ್ವುಅಬ್ಬಶ್ರಾಯೂಂೆ ಲ೮ಜದಿ6 1 ಲಿಜುಖ್' ಲಹರಿ 
'೯ರುರ ಜ್ಮ9ರ 2 ಎರಿ ಲಿಆಸೊಆಸೆಐ ಲರು ಇಖುದಔ ಅಜಾಜ್ಮಿಜ್ 

Go: ಈುಜ್ಞುಖಿ: .. ಐಆರಲಿ ಇಅಲುಶಾಯ ಅರು ಎಂದಿ ಕರುಜುಐಟಿ ಆರು 

ಅರಿ ಔಯಭ ಅೀಕುಜ್ ಅರು ದಿ ಇಜುುಖದಿ. ಅದ್ರೆ ಸ ಸಲಿಲ ಅಲಾ 

ಟೀ. ಎಲ್ಲಿ. ಅಜ್ಖೌಬು್ದಿ ಉಬುಬೂಂಔ ಅಜ್ಕಬುರಿದಾತೆ ಜರು ಎರ 
ಅಲ ಲಿಯ ಉದಯ ಉಜೌಜ್ ಔಬುಲಿಲ ಕ್ಲ ನಿಜ ಹಾರ ಅಬೆ ' 
ಐನ ಅಲ್ಪಾಬಾಜ್ವಲ್ರಾಂರುವ ಬಲಿಪಿಎ ಲಲರಾಬಕು ಅೂಬೆಅ ಲೀಯ. 

ಛೂ... ಲಾರಾ! ಅದಳ್ಲಿೀಬುವಿ ಇಲೂರುಳಿ ಇಲೂರಿಗೊಬಡಿಆಗ ಓಜ 99 1 

ನಲ. ಬರಾ ಲಖಿ ದೀ ಲ್ರಹೊಜಳಿಆ ಬರಪ್ ರಿಂಡಿಯಬ್ಟಲ್ನಾಯಿ.' ಆಲಾ 
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೨. ಅ 5ತವಿಬಲಿಆಕ್ಕೆ  ಐಠೀಬೆ.-ಫ್ಲಂಯ ಲಾಲ ಅಜ್ಞುಅಬ್ಬಬ್ರಿಯಿಂದ ಲಲಿ 
ಡೊ ಗಸ್ತಿ ವೀಎಖಾಜಗೆಯ...- ಎಜಾಯಂಶುವ ಅರು ಅರಿ '್ರ್ರರಿಕಲ್ಲ.£ ನಿಜಾ 
; 1... ಆಮು ಭಶ್ಲಿಎೆ ಅರಿದ ಜ್, ಬರ ಬುದಾಂಜುತಿ ತ್ ಐರ್ ಎ 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಯರುಜ್ಞಾಯ “ದೀ ರ್ವ ಈತ 'ಸಲ್ಪಿಜ: ಜಖಂ ಬಿಜಾ; ಇದು 
“ಡೇ ಆಖ; ' ANG $6 'ಎಲಿಲೆನಿದಕಿ್ಲ ಲಲ ಕ ಕ್ರೋಯೆಯ ಈನ್ಟ್ರತೆ ಅಳಿ 

೫ : ಆಂತ ಸೆ ಜ್ಯ ಜಾಈ ಆತೆಅಾಜ ತ ಆನ ಇತಯ ಜರಡಿ -ಅಆರಿಲೆ ಜಂ 

ದತ. ೮೫ ಲಿಬ್ರಲೀಜ್ಛಾಯಿ: ಅಿಇಜಕುಜ] ಇಡಾ ೊರಾಂ ಇಲಾ 9ಈ ಇಓ ಲರ ಜೌ 

೫. ಧಮಲೌಜನಿ ಅ ಜಲಿಯೊಂಂಜೆ ಈಶೌಜಕಾಉಡಜ ಕೃರ ಲ 
ಈ. ಇಲ್ರಿ ಬರಾ ಲಿಖಾಬ;ಂಬಾದ್ರವ ಐ ಲೀಬಹಔ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜ 

ಜ್ರಾಖತ ಪ್ರಜಾಜಜಾರಣಾರಜಲ್ಲ ಅಿಲವಿಬಔನ ಲಾಜ ವೀವಿಜದಿ. 
1 ಈ. ಲಿ(ರೀಜಿ ಆರಾ: ಅಬಕಾಭ ಯರು ಔರಿಶಾ ಶುಖೂರ ಅರಿ 

ಪೌ ಬವಿಬೌಅ ಜುಬಿಬಿೆ: ಕ ಲಖಾಐಜ೦ಿ ಅಯಾಣದೆಮಿ ರೊ 
ಈ. ಜವ ಇಲಾಶು ಲಲಿ ಕಾರಾ ಅರಹಲ್ಯ ಇಅರಲೂ ಜಾಚರಾ. ಲು 
ಈ ಉಂಯೆಉಂಡಿ5 ಲಿ 3 ಜರಶಿ. ಜಾಳಿ ಅಠಾರ ಬಜಿ ೧ 

; 6ಠುಜ೦ ಅಬು ಜಾಂಸಿದ್ದಿ. ಅಕುಾಣಶಾಅ ಬೆಬು ಶಾಜೆಬಾರೆ ಉತಿಕಾಹಗೆಅ ವಿ 

ಇ9ಆ್ ಖಳು ಆರಿಸದ ಅನ ರುಖ ಬರಈಾಜಸೆಲ್ಲಿ “ಅಳುಅಶಿಅ ಜಿಲ 
"ಔಣ. ೮ ಪಡು ರರಾಜ. ಅಶುಜಲಿ 99 ಜೆದತಿ ಜೆರುಪ್ರಂಐದೌ ಬಿಬಾಲಕು 
ತೆ ಎಲ್ಲೂರ್ಕೀಖಾಣ್. ಈರಿಕ್ವಾಯ ಲಾಜಾಜ್ ಉಜ್ಜು ಆದಿ ಕಲಸಬು 
ಈಸ. ಕುಲಲ್ಪಲ೭%. ಬನ್ಕ್ಸು ಇರ್ಲಾರೂಜಾಜ್ ಲಿಚಿ "ಲಳ ರಕ್ನಿ 

ಅಳವಿ ಲಿಪ್ ಇಶ್ಟಾರ ಹು ಜ್ಯಖುಹ್ಕ್ಯಾಲಾರಶಿ ರೆ ಶಲಡಿ. 
ಸ ಎಲಿರ ಅಜಂ ಬೆರಿಜಾಕಾದಿ ಲೂಪುಜ್ೆ ಅಜ್ಜ ಆದಿ 

ಪ್ರೊ. ಇಈು ಜುರೆಶ್ತಾಲೂಔಂದಿ ವಿಕಿಅಂಬೆಬಾ. 'ಅರಿಂ ಅಲ್ಲ ಅಲಿ 
ಬಿಜಾ ೨ಜಿ ಬಮಿಳಿಶ8 ಬುಮುಜರುಿಜಡಿ ವಘುಜುಜಬೊಣಿ 
ಲಿಠಿದಜ್ಞ ಅಠಿ ಶುಖಾಖ ಲಾಜ ಪಂದಿ ಅಶಾ ಔ 
ಿಲ್ಲರೆತಿ ಘಬಲಿಕಜಾಜ್ಞಬಡ ಜಘುಳಿಂಬೆ ಪು್ರಅಸ ಲ ಬ್ವ್ವಲಾಜಲಾ 

ಇಲಿ. ಅರಿ. ಜೆಜೆ ಆಔಾಜಳೊಬೆ ಸಳವ ಈಜರ 
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ಮುಖಿ ಬರ ಗೆರಿ ವಿ೦ಿಅಸಸೆಬಡೆ ಓಆಟಬೀಣಿ ಐನ್ಸಿ*ಸೆಲಿ ಬಿಜರೆ ಈರೆ ಸ್: 
ತಾ. ಅಜಗಖ್ಯರಾರ ಹೆ 5 ೧ ತಂಲ್ಲಿಲಿಯಿ ಕಾಜ ಬೆ ಉದ ಕರಿ ಅಲ್ಯಾಅ 

ಯಾಗಲಿ ಉರ ೪ ಅ೫ಚಾರ ಅಲಲ್ಲಿ ಲಿಜ್ ಆಬಿಲಾರ ಈಅಖಲೂಖಗೆ 3] 

ಈ. ಅಯೆಯ. ಅಅ ಜ್ಛಲಿರ ಲಿಲಿ ಲ್ಲತ್ತು ಅಕ್ರಎಇನೆ ಬಿಲಿಯ ಈಜು 
ಅಣ್ಣ ಜವಿಳಆಖಲ ಆದ್ಬಿತ ಈಫಿವ ಜಕ್ಮಾರರಿಆಗೆ ಇಂಟ ಬ್ರ್ರಜ್ಕಾಲ್ಲ ಆತ ' 

ಫ್ರ. ಅಲ್ದೆ ಜತತ್ಮಾಉರಿಡಿ ಜಿಲದಿ. ಆರಾರು ನೂಲ es 

ಐಜಿ ಈಿ೨ ಆಸ್ಥಿ ವಿಖು ಅ ಎ ರಿಂಮಣೊಬೆನಿ ಉಪ ಈ 

ಆಜ. ಅ೮ತ ಶುಲ ಸ 5ರಲಿದ್ಧಿ ರರ ಅಶು ಬಾರತಿ. ಲಿಖುಬ್ಬುದಿನಲಿಹೆ ೨6 
' ಲ್ರಲಕಷ್ಟೂ ರುಂ ಅಲಿ ಅಲೀರುಲ ಇಲ್ಫಿಉರಾದಿ ೨ನೆ ಶುಶಾಲ ಉಲ್ಬಣ ಲು 
ಅಖುಕರಕುಬಲ 85ಎ ಲಯ ಛ್ಹಜರು- ರಿಖಿಟೆನಿವಂವಾಾರತ 

ಅ.5 ಕುಣಿ ದೆ ಬಿಡಿ ಬಿನ ನಲಾಬೆಬ: ಅ ಲ್ಹೂಲಸಾಣಿ ಬರಿ 

ಘನ ತತಾದೆ ಲರ ಹೊಲೆ ಟೆ ಇವಿಔಆಂ ಇದಿರ ಈಶಾ 
|” ಜುಂ: ವಿಟಿತರಿಖ ಜಾರಲಿ. ಕಲ್ಲಲಿಐ ಗಲಗ ಬೆಲ್ಫಿ ಶರೀ 

ಅಬೆ೨ಿ ಡಹೆಬಿತ ಕಬಿಿಬ ಜಾಲ್ಲಿ ಬಲಿಪ ಇ ಉಸೆರುತಾಕಡಭ್ಬಿಗೊಣೆ ' 

ಇ. ಲಸ ರಿಖಣಿನಿಬ sss. ಅಲ್ಲಿಜತಂು ಛ್ಹಿದಾಕ 

ಅಲದ ಬ್ರಧುದ್ಧಿ ಜೂ ವೆ ಇಶಾಂಅಂ ಅಂ ದಂತಿ ಎಲ್ಫಗೊಯೆ ಸವದ 

ಆ'ಬಿಕುಅ”ರಿಜೌಾಚಲಬ ಜಾರ ಘಈೂಬೆಣು ಲೆಖಬ್ಬರರಲಿಷ' 'ಅ್ಭುಳಲ್ಪ 

ಅಥ ಕಲ್ಲೆ ಆಶ್ರಿಲಿನ ಎಡಿ ಇಕಿ ೧೫ ಜವ ಕ ಹ 4 

ಈ. ಲುಅಸೆ ದಿಳತಳನಿ: ಗ ನಿಶಾ 5೫ ಇಸಾ ಅಕುಲ್ ಈಲ್ದಿ 

ಬಂ 3ಬ 99 ಅಲಲುವಿ'ಲಿಸ3 ಈಖ: ಅಸಾಂ ಯಾಲೂಲ್ಕಿ 

ಇ ಅಸ್ ಕ್ಕ 5ತ ೮ ಇೂ್ಬಐ೨ ಇಲಿ 71೨ ಅ್ರಶಿಅ೨ಲ್ಲಿ ರಜಯ ಲಂಬ ಅ 

ರಜ ಪೆರೌಯಬು ಆಲೌ್ಸಕಾಂಶಾ ಅರರ ಭ್ರ ಬಿ ಘ್ ಕೈಬಿಜುರ ಜಃ ಜಾಜಾಬು. ಅಿ5 

6 ಡೋರು: ಅಾಔನಿ ಅಕ್ನಲಿಬಿ* ಇರು ಸಿಖ ಅಅ ಇಬುರಲ್ಪ' | ತರಿ % 

ಅಂಬರದ ಸರಣಿ ಇ ತತೆಘಿಶ್ತಾ ನಯ ಸಸ ಅಜಸೊಳು ಚಿಲ್ಲು ರಜತ ಘಖಿಲಾರೇಸಲುು 

ಲ) ಸ 
ಚುರ 

ರಿಗ '« ರ್ರಾಘಃ ಸ ಇಜಾ'ತಲತಿ ಲನ ರಾಡಿ ಣಬಿಕಾಎಸ ಅಲಂ ಟರಾೆ ತಜಾಾರತಿ 

ಸ್ಯ ಹಿರಾವನಾಸ nos (ಅರಿ ಇಜಾರಳಿ ಅ೫ಬಜೆರುಖು ದಾರಾ 

AE ನ ಲಬ ಇಲ್ಲಜ್ಪ ಡಿ ಅಲಿಬಿಲಿವಿದಐ: ಮುಖ್ಯಾ ಅಬಮೂದೆದಿ' 

| ಜ್ರ Res ಬ ಈ 02 ೫034 ಸ್ಲಾಜಾ ತರಾಕಾ 35 ಬಿತ್ತಿ ಜರಿ ಸಾನ ವಿವಿ ತ K 
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ಅಜನ ಔ ಮಜ ಲ ೌಜಾಪ್ಲಳಬಿಲಿ ೮6 oa ae Nc 

ಎಲ್ಲಓಂ ಕಾರು ಜಾಲ ಬುಡೆಸ್ಸ ತೂತ ಪರ" ಜಾರ ಜರ ಓದಲಿ ಕ್ಟ ಜಾ 

ಲ ಟಿ ಬಂಟ ನ: ಅ ವಳ ೦ ಲರ 6ಆಂಲುಅ 

ಹ್ ಟ್ ಎಣ ಭ್ರೂ ಡಿ Sees 
ನಿರ CE ACI OT SD EL SS ಜಡಿ ಲ್ಲ HEN 

ಛಬಿ ವಿಲ ಮಜಾ ರಾಜ ಅಲ್ಲಿ ರರ ಪ್ರಾ ದ 

ಜಿ ಇದಿಸಂರತತು ರ್ರಾಖಾರೂಖು ಲಲ ಬಜಲ ಕಾಯ್ದ ಓಲ ರಿ 

ಲರು 
ಅ. ಎ ಲ್ ುಖಸಂಲಪರೆ 'ಅಖಿಜೆ' ಪ ಅಮಿ ಬನಿ. ಮಿದಯನೆ 6 

ಇರರ ಇರ ಯು ಈಲಂರಿ ಅರುಖಾಲ ಜಿಐ (ಜಾಯೆ ಅಜಾರು ಲೆಿಜು 

ಡಾಲಿ. ವಿವಿ ಪದಂ ಜರುಶ್ಟಾವ. ಅಂಜ ಅಬಬ್ದಜನಕುೊಬೆ 
ಇದ್ದೀ ಜಾವಾ ಜುಜೆ 'ಒವೌರಿಜಂ ೫ ವಿಲ ಈಜಿ ಜ್ 

ಧರಂ ಸಲಿ ಈ ಜಲಿಅಬರಿ: ಅಿಜ ೦ ಅರರ ಹಲ್ಲ ಅಲಾರಿಲಬ್ 

| ಅಲವಿ *'ಅಹಲಾಯುದ್ಧಿ. ಅನ್ಲಲರಿಬಆಲಕುಆಸಅ ಸಂಟ ರಲ ಅನ ಜ್ಞ ಆನೆ 

ಗೇ ಹಯ. ಬಾ ಬಿಬ ಇಲುಲರಿ 89. ಕುದ್ದ ಇಂ ಅಜ್ (೧೮೮೭ದಿಪ್ಟು 

ಅಜ ಇಲ್ಲಲಿಖ ಕರಕಾಶತೊ ಬೊಂಗೆ ರಲ ರಿಷಿ ಅಜುಂಲಾಜುದ್ದಿ ಇ ಇರ.ಇಲ.ಅ 
ಲಿ: ನಲಿ ಎಲಾಲಿ ಅಜ'ಎನಔ 'ವಿಕ್ಕಿಲಿೀಬೆಬಾ: 

ಉಲ್ಲಾ ಬಿದಿರಿ.ಲಿನಾರಾರು ಆಧರ ಬಜ್ ಹುಬ್) ಉರು ಕೆಲ ಅ 
ಬನಿಜಾಣಿ ದೆವಿಜಾಖ ಲಿಡ್ಮ ಅ. ಇಲಲಿ. ಖ್ಥಅಿಖೆ ಇಜಂರಈ೦೧ಓ ಫ್ 

ಆತಾಂ `ರಿಮಿತ ಪ್ರಯ. ಸ ಇಯಲ್ವಬಲಉಜಗೊ ಅಬೆ. ಈ೦ ದಿಜಿರ 

ಅಟ್ ಘಿ೦ ಖರುಬಶ್ದಾಧಿ ಶ್ ಜಿಯ! 8ಬ ಬೆಯಂಕಾಜಾಜಿಲ್ಲಿ ಥೆ 
ಅಸ್ಮಿರಿಂ ಲಬ ಚೂ ಈಬ ಖಬಿಇರಬ್ಬುದ್ದಿ ಯುಬಿ ಖಾರಾ ಅಜಯ: 

ಟೆ. ಬಾ ಲಳ ಉಲಾಹಿಯ ಆಡಡ್ಕಿರ ಅಚರಿ ್ರುಜಾಜುಶು ಅಅುಬುರದಿ 
'ಇಾಯರದುಈ ಇಖುಬುರನಿ'ಅಮಿರಲಬಂಬತೆ ಇಜುಜಿ ೨೮ ಜುಂ ಔಮರಿತ 

“ಡಮ ಅಪ ಇಔಿಲಿಣ: ಅರಾರಲಿಬರಲಿಡಿವಿಕಲಅಬೆರ್ಬಾ: *8ಕುಂಕುಧ್ದೂ 
“ಆಔದದಾ ಹೆ ಎಎಬಿಜುವಿಬಿರಿೂವಿಔ ಆ೦೬ೌ ಅದಾ ಹದಿ. 

ಜೆ" ಆಹದ್ರಹರಿಕಾಸೊಜೆ ಅಲಿಣೆ ಲಜ್ ಜಾರಹ್ ಲಚ್: ಅಲಿ: ಜಪ್ತಿ: ಎಐ 
ಎ ಹತ? ಬದರ ಬಂeಲುಲಿ ಬಿಟ್ರಣ 7೦,99೮ ಅರಿ 

ನ ೮2೫06 ಚಟ್ ಅನಲ ಲಕಿ ರಜಾ 

ಆ 

K ಕಾ 



ಲ್ವ ಆಲ ಅರೆನಿಜಲ್ಲಯ: 

ಲ್ ಈ ಛಜ್ಸಾಲ' ಅ೦ಿ8 ರಿಜ್ಠಿಲಾಬೆಚಾ -ಅಜುಂಖನಿ ಲೆಜಬು ಕಡ ೨ 

ದಂಗೆ ಇಬುಭುಯ೦ಿ ಬತೆಜಂಬದ ಅಜ್ಖಬುದ್ಧ ಜುಗ ಬಾ ಈಜ್ ು 

ಉಲಿ ಉರಾಂ್ಟಾದೆ. ಕುಜ ಅಲಾ ಇಬಿಖು್ಜಿಲ ಇ 5್ರಎಭೆ ್ಥಿ ಇ 

@ ಯೆ ೦೫ಸಿ ಸೆ ಉದ್ದಿಯಓ ಐ ಜಡ ಹೂ ಇದ್ ಸಷ ಮಗೆ ಇಲಾ ಡೆ 

ಇ } [ a £ | p 
pT ಈದ್ದಿ ಔರು 10) ಬ್ IO hye a ಚ) BS) ಶಿ 

ನಿ ಶಾಲ. ಅಲವಿಐಕಾಗಂ ತಬ ಲುಟ್ಸಯರಿ “4 
ಲ್ಯ ಜಂ 590 ಲು ಹನಬರ್ರಿಂದಜೆ ಛಲದ ಯ ಆಜ ಲಾರ ಬೇವ 

ದಲ. ತ 7 ಲೇಲ್ಪವಿ್ಬ ಲಾಬೆರಲುಢಿ , ಅದಿರಲ್ಲರಿ ಉಲಿ 
ಟಿ. ಆಸಿ ಎ. ತಿಲಿಅಾ ಡಿ ಜರಿ ಲ್ರಕ್ತ್ರಾಐ. ಅಬಾ ಆಅಲಿಜಿಖ ಳಿ p 

ಸಂತ ೨ಖಾನಟಔಿಿ ಬರತ್ ಇಲ್ಲರಿಬವಾುಳು ಜಲಚರ“ 
ಮಂ. -ಜದೆ ಬಿಷ್ಠಿಲಾಬಿಖ- ೭೮೦ 8ತಕಾರಾಂ ಜರಿ ಒದ ದೇ 

ದನಾ. ಖಲ ಈಬವಬಿಕಾಖಗೊಬೆ ಈಲ್ವಾಲಿ ನನದ ಹಾಡೆ. 

ಆಕೆಬೆಲ್ಬ "ನವಿಲ ಬೀನರ ತಬ ಬಡವಿ ಎರುಅವಿ 96 

CS 

80೦. 6) ಜಂಬಜ್ ಔಲಢಿಸ ಅಲಲ್ಲಬಲ ೮ ಕಾಣಲಾಜಯೇ:: ಅರಾರಾಧ ಜಿ. 

.-ಎಲಿಬಿಲ್ಲು ಜರ: ಬಿದ್ದ ಲೀಲ: ೨ರ 

ಪವದಿರಿಜ್ ಈಧ್ರಿಖ್ಪಲಿ;; ಅಖಾರ? ಇಳಿಯ ಬೆಔಿಬುಬಿ' ಅರಿ ಬಳ 

೨೭ನಿಐಪುಬ ಬೆಂ ೮ ಲಖಲೌಯಿ ಇರಲು ಎಲ್ಲ? ಇವಿಎಂ ಪರ 

ೂಕಾದ್ದಿರಯಕಸೆ ಇರ್. .ಜ್ಞಳಲಿ ಇರು ಲರ. 

ರಜಾ .6ರೂರುಅ ಅಳೂದುಲಿ ಇಜು*ರು 1 ರಿನೋ 

ಅಸಲ್ ಸ್ನಾತಾ ಬೆವಿಖಾಯಲ್ಲ ಖಾದಿ 8 ಏಕರೂಪ. 

ವನ ಜ್ವಂಮುಬೆೊಲ್ಲಿಶಾ ಸಕಕ ಈ ಲಜಸಲಿ: ಲರ ಘಾಬೆಜ] 

Bi) ಅಎರಬೌಿನ ಆಡಿ ಭಾ ಲ ಳುಲ್ಛಿಬ್ರಯ ಎ ಫುಲ ' 

ಶಾನಿಖಸ್ರಾಸ್ಟರಿಡಿಕ್ ಲಯಶಾದಾಲ್ಲಿ ಆಟಿ 2 | 

ರುಖ: ಇಜಸಪೌಯಲ್ಲಿ ಕಜ: RE: ale Pande 

ಜುಬಲ್ಲಿ ಖಜನರ್ದಿ ಖುರೆಲ್ಲಾಟು. ಇಲುಗ್ರಿಕುಬಿಲಾಲಾ ಅಡಿ. 

ಅರಿ ಅ. ಅರಶಾರಿ ಆಜಾದ: ನಾಮಕ 

ಬಿಜಾ ಆಯ ಬಿಚಿಜಾದ್ರಲ್ಲ ತ 5 ದಿಶಾ ಅಾಲಲಾಬ್ಟಾದಿ: 

ಆಈುಕುಣೊಬೆ ಅದರಲ 'ಿಳಿಟಬಂ ರ ಬತ ಠಖಿಖದ ಅಜ್ 
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ಅನಿಸಿ ಜಿಲ ಆ ೧ಇಂ ಯಈಶ್ಯಲಾ ಇತಿ ಕಾಳಿಜ್ ರಿನ ಲಂ. 
ಜ್ 3 A 2 | ಜಾತೆ ಕ ಗಸ ಎವೆ ಖಂಜಿರ ಅಯ ದರಿಗುರಾಕ ಲ. ಅವಿತತೆ ಬಶಾಖೆಲ್ಲಾಈ ಈ೦ ಲೃ ಬಿ 

ಶ್ಲ ಇಯ್ವೇ ರಾಜೆ ಇನಿ. ಅಲಿಲಿ ಎರುಾಇರುತಿ "ಕಬಿ ಅರು ಬ್ಸಶುಕ್ಷ Wp 
ಎಷ್ಯಾ ಸ ಕ ರ್ಯಾ ನು ಫ್ ಫ್ ಅೂಪವುಂರಕು ಜಾರ ಪ್ ಈಾಬಿವಿ ಕಡಿಡ. ಅಆರರ್ವಿರಿ 

NEL ಕಾ CoAT ಎಇ. ಯೆಜಾಜಾಂಶ್ಸು ಈ ಬಿಜೆ ಖಾ ಆ ಬಲಿಲಿಬ ಈ ಠಿರುಲಿ ಭಲಾ ಅಲುಶ್ಚಐ ಲ | 
I ಟ್ NS A ಣಿ ಲಿ ಅಕುಲನುಅ ಕನಿಜೋಜ ಬ್ಲಿಶ್ರಯಿಅಔವಿಕುಜಬ ಅಂಜು? ರಜ 

ಗಾ p ; ಫೌ 1 ೩ ಜರ ಪಾ ಖಣ ಖಬನಿಿೀಿವ ಈ! ದಣಜರಲಿ ಕುಕ ಅಉಲಬೆಬಿನ - ಅಜಬ್ಲಿ., Le RES ಹ ೬ { U೬ al 

HAE kT LO OA (oes pup) ಠಕುಖಜು' ಖಾಲಿಲ ಬನಿ ಔಜ್ಜು ಅಂ ಜವಿಔಅಜಲಿ ಅಂ ಐಡಿ 

ದಧ್ಯಿಜಾನಿ ಜದ ಅಜಾ ಜಲಿಲಬಜಿಂ ಲಿಲಿಥಿ್ಛ ಜಲದ ೦ಕರಕುಖಸಂಟೆ: 

ಜ್ ಹರಿದು Ck ಇ೬ಸೆ "ಅ A ಆ 
g ಶಿ 

ಇಂ: ಬಾಡಾ ಬಾಜು | ದ್ವಿಶೆ ಸ೦೮ಇ ಇಲಲಿ 
ಪ್ರ)ಿರುಆಕೊಬರಿ ಬ್ರಬೀಜು ಇದರ ಆತೆ ೦ಖೀಸಂದೆ ಇಲ್ಪರಿ'6 ಔಟ 
ಔಐಜಿ೮ ಅಯ ಲೆ ಜಲ ಇಲ್ಲಿಲಿಯ ಕಾಕು ಉಪರಿ ಬಲ್ಬು ಜಲು ಜಿಂ 

೮೦ರ. ಅಡೆಬ್ಬಜವಿಕ ಗೊಬೆ ಇಂ52ಎ15೦' ಬ್ರ£ಜೆದ ೦ ಟಿ ತ್ಮ 
ಸ ಐಬಿ ಅಲಿಯ. “ಎರಿ ಜ್ವೂಉಆಸೆ ಇಐಜುರ ಕಾಶಾಆಗೊಡ್ ಖಾಜಿ 
ಯಚ್ನ್ಸ ಬುಇಯದ್ದಿಜಾಠ. ಹಲಿ ಅಜ್ಜುಳಅಬಿಬ್್ಲಿಂಟೆಯ: ಅರಲು 

ಇಯೆಬ್ಬಬವಿಕಾಆತೊಜೆ . ಬರೀರಿ ಎಟಿ. ಅಬರೆಜಿ” ಅಂಕು 
ಆ ಆತಲಕುಶಾಯ: ಜಟ ಅಜಾಕುಲದಿ ರಿ: ಆಖ ಬುದ್ಧ: ಥರ 

ಲಖ್ಭನನೆಬಿಪಾಬಿಬ. : ಅಲಿ ಅಕುಂಕುಅ ಇಆರನ್ನಿರಿ ಔಲಿಂಣುದೆ ಎತ 
ಬಿಜುಃಣೊಬ-ಕೆಶಔಣ ಬಜಾಬೆಬು(ಔ. ಕ ಆಈ ಅ ೫ಖಜೆ ರಿಜ್ 
5» ಸ ಶ್ ೫೪91ರ ್ರಜಬಿಜ೦ಿ SNE - ಅಡಿಬ್ಬಿಬರಿಕುಣೇಬೆ 
ಲೆ ಬಮಿಅಾಹಲಿ ಲಘು ಪ ಬ್ಬ ಜಿ ಲಂುಲ್ರ ಲಿಕುಅ ಜಣ 
ಡಿಎ ಅಜ 'ಉಯದ್ದಿ ರ್ಯಲ್ಮಿ ಮುಂಚ: ಅಲಿ ಅ) ೦85% ಬಿಎ ಎರ ಐತಿ 

2:82 4. :, 



234 ಪ್ರಶ ಆದ: -ಬನೌನಿಆಕಿಆ. 

ಲಿ. ಈಖಲಿ'ರಿಜಲೌಬ ನ ರುಕುಳ ನಿಲವ ನೀಲ ದ್ರಿಔಾಡಿಅಿ ಜಂ ' 

ಣಿ. ಕುಸಿ ವ 3ರ ಸ ಕಲ್ಲಲಿ ಬರಾತ ಡಾ ೧% 

8೬ ಅದಿರಾರ ಅಜಾರು ಮೌ os ರ್ ಕಾಂತಾರಾಜಾಜಾಜರ್ ೫ 

ಯ. (5 ಜಆಸೆಲಿ ಈಡಾಬೆ 3 ಭರಿ ಇಂ 5) ಶಿ ಎಮ) ಮಸ ಕ 

"೫. 4೦ ಉನಿ "ಜಮಿಲಿಶಾ ರ್ ಓಲ ಲಬ ಕ್ಲ ಚ 

ಆಗಲಿ ದು ನನೆ ಯತಿರಾಜ rd ವಿನ್ ಬನ ಈ 
x | ಕ್ 

'ಈಲಿ-ಬಜಾಲ' ಈ ಗಾ ಅು೭೮ಲಾ ಇಲದ ಯುರ ತ್ 
ಈ... ಔಪ. ಎ ನಂ ದಿಲಿ ಬ ಅಲಿ ರ ಘಜಲ್ ಶುದ 

pe 

“ಜಡಿಕುಶಂಯ ಬ್ರಜುದೆಲ್ಲ 4 ಸತರ ಹ: ಇ ೯6೬೯ರ 8 ಜೈ 

ಆ. ಇದೆಯ. "ಯುಗದ: ತ ಜಕರ ಎರ ಹಾಜಿ ವಸ ಠರ.2ಖಿ 

ಆರಿಲ್ಲ ತರಾ ೫ರ ಫೂಟ ೨5 'ಬಿರಿಲಾಚೆಯೆ ಸಂತ್ ತ್ತಿ 
೫೦: ಈ 7ಬರ ನ ಆಸಕ್ರರಿ ಶರರ ಈಜಿ ಜೆ SE ವಟ 

ಬ 7 ಘಟ ಎಲ ಆಈ ಶಾಖ ಲ್ಯ ಅನಲಿಬು ಆರು ಸಾಟ್ ಈ 

| ಪ್ರಕ ಆಹು ಇರಾ ಜಾಲ್ ಪಟಿ ಅನ್ತ ಲ್ಯ, ಸಾಯು ಪಾ 

ಆಡು ಕ್ರ 591ರ ಚ ನಿಲ ಬಜ್... ಲಿರು ಲಿರುಲಿಸಿಸು ಎಲ ಐ ಅವೆ 

ಊದ್ದ: 
ಆ” * 

ಅಳ: ಅವರಿ ಲ್ಚಲರ ̀ ಲಲಂಜರಿ ವದಿಆನವಿವಿಔ ಈಟಿ ಡಾ ಯಯ 

೮೦ ರುಲ 1 

ಜಿಟಿ, "ಶ್ 

ಎಲ್ರ ಈ. 'ಲಟಿಯ 

ಐ.ಡಿ ಬಯ ಧವಲ: 

"ಬದ್ರ ಎಲಿ ಹಅ ಅಬ್ಬರ ಕ್ಞಜಿಎಬ 

ಜಲ ಭಜಪಔ ಅಜ್ಜು ಅಬ್ಬಿ ದ್ವಿರುಯಬ್ದಾ ಕ ಸ 

ಇಅಸಿಪೂರಿಲಡಿ ಆರತ ಈಪೌಬ-ಲುಅ 

ಇತಾರಾಬರ ರಿ ಲಂ ಬಿಳಿ ಕಯ 

ಖಾಲಾಲಡಾಕರ ಆದ್ರಿ ನಖ ಲಿಜಈಲಾ 

ಯಜ ಇಅಲ್ಲರಿಶಿ: ಈಚ್” 

ಎಜು ಅದೂ ಔರ ಎನ 7ರಕೆ ಬ್ 

ಮಲನ ಖಾ ಆರಲು ಲಿ ಅಗಲ 

ಖುಖಬಿಮುಲ ಇ ಗ್ರಖಾರುಶಾ ಬಕ ಲ್ಲಿ. ಇಬಬರ 6 ಬಿಜು 

'*ಇರೂಶಾ2ಅಿಲ 'ಅಶ್ಪಾಅಲ್ರ ಎಇಂಇರುಡನು ವು ಇಶುಕೆ 

ಡಬ , ಎನ 

ವಾರಾಹಿ ಟಬು ಅಲ್ಲಿ ಅಹಾಥಿ ಇತ ರಾಜಾ 
ಹಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಅ ಲಲ Je 

ನು " Cry ಗ 

ಜರ ಳಹೂರಡು 
| ತತ 

ಎಸ್ ತು) ರರ ' 

ಇಜ್ಲಾಅತಿ ಸ 
3 

ಬಳಯ ಸ ಅಜಾ ಎಬ 

ಅಿದಮಿಲಲ್ರಅದೆಯ್ದ 

ಲ 
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ಲಾ ಜೆ ಶಿ ಸ್ತ 4 

2 (3! ಉಶ್ ಎಂ ಅಲಸಂಯಿಜ್ ಭಲ 
`ಅಜಿಖ ಇಲಲ 88 ಬೌ: "ಜಥ ಎರ5ಷಜುಖ ಇರಿಕೆಲ್ಲ ಜ್ರಾಲಿರ ಆದ 

~} “ಆಅ. ಐದು. ಸಾ ಆಣ ಟಾ 
SE ಘ್ ತಾ ಈ ಮನಿ ಇ ಜಾ ಸವ ಭತಿ ಷು ಪ್ರ EN ಅತಾ ಇಲಿ ಎಬ ಇಗ 'ಲಚಸ್ರಾಬಜರೆ ಇರಲು ಶುದಿಕಾದಲ ಅನಯ 

Eo. ST ಅದ -ಅಹಾಖು ಲಿಲಿ ಜಿಜಸಅಬ ಇಜ್ಸಿನೌಲಲ್' ಜಿ 
ಭು j ಇ EN ನ ಸ ಬಡಾ © ps ದ ks ವು ಜಾಜಿ ಅಲನ EC ಅಲ್ಲಿ” ಖೆಳಾ! "ಬೆ ಅಲ್ರಿ ಜು ಲಯಬದ್ದ ಆ 1] [wy ~ ಒ್ರ 
ಇತ್ ( ಜಲ ಲಾ ಸ ಬ ಹ ಕೆ ; ಮೂ. ಮಲಿ ಈ ಅಲರಿಫಿ ಐದ. 'ಠಅಹಾಜುೂಾರಿಲ್ಲಿ ಯುಗ ಸಿ 

ನಿ ಗಾರ K; ದ ಶಿ ; " ಣು ಜಾಗಾ ಯುಗ 

೮೫೪೮ರಲ್ಲಿ ಈತಇರುಬುರ:ಲಿ. ಶರು ಅಖಾಜಸಸಅ ಲಾ ಔನ ತ NE ೨1 } ಇತ್ತಾ? ಚ್ಟ ನ್ 
ಣಾ ಆಂ ದ ಇ? ವ (ವು = Cpa ವ್ಹಾ ು f ಸ ಅಖಾರ. ಅಅ . ಅಖುದುಣ್ರಅದ್ದಿ. & ಬಲುರುಜಾಜುಲ್ರಿ ಅಲಿದ್ ಜು ಯ 5 ಸ 

೨೧೨೫ ೪0೫ ©) SAN ವಸ್ ನಲಿ ಡಾ ಬಿ ಖಾಜಾ ಮಲ್ಯ ಈ ಲ ಅಯಿಹಯ್ಯ(ಯಿ ಅರು 'ರಿಜಖಾರಾಜುಂಖ 

ನ ನಿಫಿನೆಪಿಯಾಅ ಅಂವ - ಬೂ ಬಬ) ೨ ರಬ ಪಖಬಲಿ “ಬಾಜ Eo ಲಾಕ Kon: PACA ನ ಆಜು ಓಲ) 30. EP ಜಾ 

೧ [oe (ಡ್ ಶನಿಗೆ ಗಾಸ್ ನಿ) a ES A Ne ಟ್ರ ಬೆಟ್ಟಿ ಅರಲಿ ಅಅ SNe ಬಿಬುಧ ಬಯ ಬಬೂ. 
ಸಿ A ಇ ಧಣ in ನ ನ ಮ ಬಲಿಬಬ್ಲಿಸಐ ಖಲ ಅಅದ್ದಿಳಿಳುಜ ರರಾಜ ಅಲಂ ಬಿಲ ಅಜಂ ಜ್ 2 

-? WT 1 ರ a} Wace ರು ಈ) | ಟಂ. ಕುಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಯಿಯ: “-ಅಲಿಲ-ಬಲುಖಶೌ ಅಜರ 6೬. ನಿದ್ಧಿಬಿಯಜಗೆ 
ಟಿಲ. ಅ ಅರು ದ ಮ ಖಲಂಿದ್ಯುಲು. ೬. ಸಲು ಆ 'ಇಲುಲಧಿ- “ಅ ಬತ: ಡೀ 

46 ಖುಲ್ರಿ ಬೆ ಎಲಲ ಸನಿ ಅಡಿ: ಜಾಮ ಮಲ್ಯ ಶಸಶೂಯಂಜಾಣೆ ಅಸ್ತು 

Bo: ರಘುಜಾಚು ಅಲ್ಲೆಜೆ ಉಜಿರಾೂಬ ರಿಕಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಬಾರಳ 
ರಲ್ಔಅ9 ಇಲ ಎಂಬ ಅಳ: *5ಜ್ಛರ ಜಸಿ ಅದ ಅಜಲ್ವಿಬ ಮಿಣ 

Eo ಔಿಮೂಖಔ ಇರರ ಎಟಿ ಈೊಟಿಣದಿ' ಲಿಕ್ಕಿಲಅ ಬೆ. “ಡ್ ುಕಾಖೊಬೆ. 
ಅಅಅಬೆವಿನ್ನಿರು ೬ ಅಲ್ರಿಅ ಆಸರ 9೮ ರಲಿ ಎದಿರು “ಲು ೨.್ಭೀಬೆರ. 

ದಂ. 'ಓಳರುಉಬೆ "೩೮: ಚಿರ ಕಬಿಜಾಜಾಲ್ಲಿ ನರಲೂರಲಿಲ್ಯ 
ಅನಿಮುಖೌಜಿಲಿಷ್ದಿ "ಜು ರಲ ಹರೆ ಅರರೆ 'ಈಅಆಲಂ ಆನೆ 

ಅಬ ವಿದ ಜಂಗಿ ಅಲ್ಲಲ ಲಾಜ್ ಐಲ ಬಿ ರ 
ಈ. ಅಬೆಬ್ಸ್ 77.7-ದಿರೆ ವ ಉ99 ಆಧಿ ಅ ಅಲಿಆಲಿಬಿಖಾಜಾಲ್ಲಿ' ಅಬುಡ್ತಿ 

ಪರಾರಜ್ರಆ್-ಖಿಆಂಗಜು ಇಲಾಖ್ನಾಲ್ಬಾಯುದ್ಬಿ : ಐಲ ದಲ್ಲಿ. ಅಯ 
ಈ. ಲಲಿಲಿಬಬಲ್ಯ ಲಖಲಾಕ್ತಾಯ ಅಜ್ಜು 'ಜ್ರಿಧಿಇಉಾಲುಲಿ. - ದೆ ಬಬ್ಬ 

h ಅಲಿ ಔಲ್ಬ ಪಪ್ ಔಖ್ೌಬ "ಏಂನಿಒಡ ಬಿಲೀಲಅಿ, -ಜಲಿತಿ 
: ಘಈಅೊಟೆಂ ಅಜ್ದಂರುಅತೆ ಬ್ರಂಯಜಲಾ ಪಾಹಿ 5೮9 CoE 



226, ಎಜೆ ಪ ಅರೇನಿಚಕ್ಷಿಯ. 

ಈಖ ಲಿಲಾ ಬಿವಿ ಅ ಭನ್ವಾ ಅಜುಬಿ. ಶುಠಿಜೆಲಿ: ಳೆ 

ನ್ಗ ವಅ59ಂಜ : ಗದ್ದಿ ದಿಸ್ತಾ: ಅದ್ರಿಆಸೆ (ತ್ಾ ಪಲ್ಲಿ ಬಾದ್ 5 

ಹಲ್ಬೂಡೆ ಬಲಿ ಖು ಅಜಿ ವಿಜ; 2) ಅಂಶಿ 5. ಈ ಡಾ 

ಈ. ರಿಮಿಲಲ್ಞಜ: ಅಪ್ರ. ಐಜಿ ಜೆ 8 ಮಾಜ ಅಜ್ಜ 

Bom. ಅರು] ಬ್ರೂಯಿಲ್ಲಾ ಈ ಅಬು: 2೫ ಯಿ, ಛು. ಈಯ ರಬಸ 

ಅಬ ಜಬಿಲಿಟಖ೦ಲ ಇಂದ್ರಿ ರಾಠಿ: ಬಿಬಜ್ರು' ಲಿಜಜುಔನ 9 
pe 

ಈಲ. ಈ ಎಖಲಜವಿಖುಣೊಬೆ ವಸಡಿನ ದಿ ದರು. ಲಿಾರಾಗೊಡೆ ಎ 
a) al ಶಿ 

ನಾ ಖಣಿ ಜಾಲ ಅಯ ರಳ 320! ಏಜಕ್ರ ಈ ಮಂಜ ಆರಾ) ಸ್ 
p ಬ. ಆ ಈಜಿ ಆಲಿಕಾಂಬಿಜ್ ಇದೆಲು ಶಾಖಾ ಜವಿಪಟ 

`್ನ ಗಿ ಗು ಸ (gp) 

ಖಲಿ ಬಲಲ ಬಿಬಾಬಲ್ಲಿಕೂಂ ಅಗ್ರ ರಿದ ಬತ | 
ಔಯ ನಲಿಯಶಿಣಜ್ ಬು ಬರಾನ್ಸಿರಿ ಇ ಕುಜ] ಅದಿ್ದೀಯಜ ೪೭ರ 

ಲ. ಎಳಲಿಕು೫ ಬಲಿ ಬಲ್ಜಾಕ್ ರಣಂ ದರಿ ಉಪಾ. ಟಮಿಳಿವುಳು 

ಉಂಬೆ ಸಳ ಲಾ:ಠಾಐಲಅತೆ ಲಾಸ್ಟ ರರು. ಉದಿಯಿಲ್ದಿ ಲಂಡು . 
ಅಖಾಬುಜಲಿಬೆಯಾಲಔ'ಬಲಔಕುದಿದ್ದಿ ಇರಾ ಜದ ರುಸ ಅ: ಏರು 

ಈ ಜರಿಯ ೨ದಿರಿದಿ ವಔಲಿಜ್ಞುಜಿ::  ಆಾಬಿಲ್ಲಬಯ ಈ ಭೂರ ಆ. ಬಡ ಈ 

5306ರ. ಉರು ಸೆಬಿ ವಸಲಿಕುೊೊಬೊಣಿ ಔಜಾಯಆಗಲ ಜಿ 

ಲಾ ಮಿದ್ದಿಬಲಿ ಕೃಶಾಲಿಟಿ ' ಆಕುಣಣೊಬೆಂ: ಬುಮಿಕ್ಸಾಯ (ಈಚೆ 

ಲ್ರಶರಿಶಿಶಾ, ಎಲ್ಲಿ: ಅರುಲರಿ' ಅಐ: ಬಿಬಿ ಪಾರ್ಫಿೆ. ಅಬ್ಬಿ 
ದ್ವಾಖಿಆಗೆ ಇಲುಜ್ನಾಲಾ ಟರಿಯಶ್ಸಾುಅ ಲು ಈದ! ಉದಿಲ್ಬ ಜರ: ಅಜಾ 

ಬಂಡಿ ಅಕ್ಬರ ಆಟ್ y 

Coo ಲಂಬ ಬರಿಈಜರಿ ಅುರಿರಜಾಲೆ. ಜಾದು ಉರಿತ ಆಗೆ 0ರ ಈ: 

ಭಣ. ಬಜ್? ಶುಂೂಖ ) *ಠೀವೀಾಬೆಕ ಬಿಜಿ. ಶುಂಅ ಬಫಔಜುಲರಿ ಜ್ವವಿಪ್ರ ಹಾರ 

ಜಾಂ ಜಖಂ ಅಖಾಖಶಾಅ ಜೃಜಾಲಿದಿಅಲಿಗುರು ಅಿಬಾರಶ್ಸಾ ಶಯ 

ಲಾಜಾ. ಬರಿಂ. ಅರಿಖರ ಈ ಆ%ಿಬಜ್ಸಾಯಿ. :. ಅಜ್ಲೆ ನುಲಿ ಜು ಜಲಿಂರಾಬ 

ಬುಲಿ: ಇರು ಏಹಿ ನರಿ: ಜಾಯ ಟಶ್ಭಾರ3ಶಾ ಕುಣ 

ಅಣಿಲದಿಖಾಬಾಲಾ ಜುವಿರೀಖುಲ ಬಿಬಿ ಔಬುಂರಿಜಅ ಮು ವಿದಿ, 
ಬಾಗ್ಯ: ̀ಅಬಸೆದ್ಧಿ ರಾಯ: ಕೈನಿಕಾತಅರಾ5ಎಂಯಿ: ಔರಿಜಾ ರಂಖ ಲರ ಬಿಜ್ಯಾ ಇಲು . 

"ರಿಕಾ ಆನೀ ದ್ರಂ: ಸೂಚ: ಸಡಾ ತರಾರೂಂಖ ಕಣಸ್ SE 



೮. 

೮ಎ. 

cD 

ಲಜ್ ಆಣ! ಜ5ೌನಿರೆಲ್ಲಿದಿ. 937 

ಔಂದಿಜ್ರಿ ಇಉರುಕೆಜು ಲಥಿಬೆ ರುಳಪಂರ ದಿ ಅಠಾಖಾಶಾಹುಸ್ವಾಂಔ 
ಲ್ಲೀಿಡಾಬೆಖ. 

ಬರೊ 6 ಈಜಾಜತೊಬೆ ಎಲ್ದವಿೌಿಅಔಿರವ೦ಿ' ಔಚ ೦ಔ 
ಐಬಿ ಬಿಪ್ರುಿ ಇರೆ ಖಾತೆ ಬಕುರರಬರ ಆಸರಿ ಡಿ ವ್ವ ಈರ) 

ಕ್ರರುದಿ ಯಹ ನಖ ಬವ ಔಬಿಂಕೆಯ ಲ 6೮ *ಲುದಿ ಲೆಜು ಅಜರ 

ಅಸೆಂ ೫ ಶು ವಿಜೆ ಜ್ತ ಕುಲೆ ಅದ್ರಿಜಲ ಅಜ ಬಧಬೆು- 

ಜತ್ತೆ Le ಆವಿಬೆಬೆಳಾ' ಅ೭ದರೆ ಇತ್ತಾ 

ಇದೆಜು ಲಿಇಂಕಾತ್ೆ ಜಾಯಿದ ವನ್ನ ಯಲ್ಲ ಕುಬಿ ಎಲೂದೆಲ್ಲಆಜಾಬೀಲೆ 

6೮ ಅದಿಖಲ್ಲಲ್ದ ರತ ಬಿಜಿ ಇಬಾಯಾ, ಎನನ ಕುಖೊಬಲ 
ಔ೨ರಿಜ್ ಧೆ: ಅಜಖಾಕು ಬಲ್ಲಳು ಅಜ್ಜೆಬುದ್ದ ಔಯಲಿ. ಲದ 
ಗೌ ಣ್ಶ 

ದಿಜ್ಜಾಕುಜರ 7 ಅಖಿತಮುರಿ ಲಾಲಿಖಾಯ ಚುಕ್ ಪ. { 

ಅತಾ:  ಾಜಾೋಾದೆ ಲಲಚೌ ರಸ ಲಿ ಲ ಬಜ ರೌ 
ಅಲಗ ಬರು “ಆಶಾ ಭು ಲಿಂ ಅಲ ಅರಧ್ದಲ್ರರತಾಾಧ್ರವ ವಜ 

ಅಖಾರ ಅರತಿನ್ಲು ಹರರ ಅಾಯಬಜ್ವಲ ದಸ ಉರು ಮಿಖಜಿಬೋಯ್ಧ 

ಜ್ರಮಿಜಚಸರ್ತಾಬ ಅಂ ಆಕುಜಬೆ ಆ ಲಿ, ಜರಿರ'ಆರೌ 

ಪ್ರಿಯನ ಅಬ್ ಜರ ಈಂಬೆಜ್ರಿ ಜಾರಿಸಿ ಅ ಆರುಪ್ರ 

ಅಾಲಿಕಾಖಂಲರಿ ಖಲಿ5ಬ್ರ5ಜ ಇಾಲ್ಫಅರಿಲ್ಲಿ ಲ ಈ ಕಲರಿ ಜವ 

ಅಜಲ್ಮದೀಕಾಲಳಬಂ ರಿಸ್ರಾದ- ಳಾ ೊಾಬೆ ಬೌ 
ವಿವ೫೫ ಅಲ? ನಿ ಅ EEN 'ಅಿಖಜ್ ಅಿಶುರಳಿ ಲ ಅನ 

ಹರಿ: ಯು ಫಯ ನಿಘುನುತಾು: ಜಲಿೆಶಂದಯೆಳಾ "ಅಲಕಾ 

ಅ ಬಾ ಸಅಲುಸರೆ 'ಧ್ವ ಅದಕ ಈಠ್ಲಿಜಂಕುತಿ ಅಕರ ರ್ಯ: 

ಅಂಕಣ ಅಸೆ ಜರ 5 ರಾಖಿಯ ಖುರ ಜಾಜುಕು 'ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಲಿಂ 

ತಯದ ಕಂದಿ ಅಂ ಬಲಿ? ಲಾಡಿ ಲಿ ಚರಿಲೌಜ ರು 

ಫರಾ ಶಾಶುನಃ ಜರೆ ಜಖಂ Jo) ಸು ಎಕೆ: ಅಜ್ಜು ಕುಯಿಲು ನ 

ಆಲೆ ಕಾಡಿ ಬಾಲಲೀಲಾ ಆಈ ಆಲೆಬಭಜನಿಜ್ಟಲ ಅಲಲೌಲಸ 1 
ನ ಬರಾ ಜು ಇುಕುರುವಿವಲ್ಲಲ' 'ಅಜಾಧಿಶುಬಾದೆ ಠಕ್ಲಿಜೆ ಜಲ್ಲಿ 

12 
pS 
ಗೆ ಗಂ ಔಲಿಬಿದ ಬಿಎ 'ಅಬುಔಪ್ಸಾದಕತೆ ಜತಿ ಅಫಾಂ್ಣಜ್ದಳ 



“988. 

4 { 

ಲ 

೫. ಶೇಖ" ಅಲಬಿಕ್ಷು ಭಜ್ಜರಿಖ ರವಿಗೆ ಇಲಾಂರದೆಅಲಬ್ರಕುವ ಅರ ಅಶಾ 

ಸ ಉಂ ದಟ್ ವಷ ಚೇ; | ಸ ವಿನ 4 ಚಾ 

ಆಲ. : 

ಕ ಅಖಾಂನಿರಿ8ಿ: ಔರುಕ್ಕಾದ.. ಈಜು ೊಬೆ ಇನ್ಫಿ. ̀ಇಲ್ಲಿಬಇಲು 

ಈ ನ ಬ ಅಜುಲಖಯಿರಿ ಅಳ ಅತುರ: ದಕರ ಅಲ್ 
ಲಿಜ್ರುಂು ನ ಹಿಜ್ ಈದಿ ಮಿ ಅಂ 33೦ ಎಂಕೆ ಇ 
ಅಕ] ಜಾಂ ಗ್ರರ್ನರರಿಜುರಿ ದೌಡು. ಅಂಜಲಿ ಈ 

ಐಾಮಾಜ್ ' ಜಿಕ ಬುಲಿ ಅಲಾಲ ಅಉಪಳಿತಾ್ : ಹರಿಯ! 

ಜಡೆ ಶ್ನಲೆಯಿಲ್ನುಖ- ' ೪ಣನಿಬೌ,6ಕೂಶುಅ ಜಬ್ ಅಅಂಕುಬುರ 

: ಕುರೆಯಿಜ್ಞುಬಿ: ಅಲಾದ. ಅಳುಕು. ಜ್ಲಾನಲಿಜೌಜಿಬ್ಬ ಐಔದಿ 

ಅಲಂ ತಿನಿರೂಜ ಜದ ಠಾರೂ ಅಅ. ಬ್ಲಠಜಃ ಅಬೂರಳದಟ್ಕಿ ಅ ಅಣೆ 

x KS 

ಗ್ BT ಕ pS wa pಿ ಕ 

Fete) ಲನ ಓರಾ ಪ್ ಗ ಅಲಿ ಲಕುವಿಸುಜ್ತಜೆ ಇ ಆತರ Gee \ 

ಲ್ಸ ೩ುಲಿರ್ ಅತುಲ ಅಜಬ್ ಅಯ 8 3 ಅಶೂಬಲಿ. ಇಲಿ ಜಡಿ 
ಹ ತ್ಸು. Ty 

ವಿ ಅಲಿ ಲೀಕಬಪು-: x 

ಅತತಕುಲಲ: ಲಿಜ್ಯು ಎಲಿಂಎ ಅಂಕ! ಇತುಲಿತ್ತಾ ಈಅಲಿ' ಜು ಬಿಪತಿ 

ಬ್ಲಾಯಲಿಯಿ ಅದ್ರಿಜೆ ಕ್ 'ಔಕುಲಿ್ಲ ಶುಲು'ಜಾಹಂಜು೦ ಬಿಜೆ 

ಹಸೆ 3 ರಾಜ ಸ್ಯ ಜುಬ್ದಿಬಂಬಕ ಜಕುದರ ಅಶಾ ರರಿಜ್ಞಾಯ | 

ದ್ರಯಲ್ಪಿಕ್ರುಯಿ ಅಲಿತಿ: ಈಜ್ಞುಜಿಖಾ. ಅಲಾಲ: ಖರ ಅಾಜಾಂಕ್ಞಾಯಯೆ' ಬಂದೆಯ 

ಜ್ಞ ಎರ(ಅಭಾಖಾಂರ ಜಾಲದ ೨9೦ಎ. ಎರಿ ಕಲರಿ ಅಬಿ ಡಿ 

ಸ ಇಸಬವ ಸಕ ಇರರು ಇದಿ. ತಂಡಿ ಅಾಬು ೨೨ 

ಅರು ಕಲಾಯಿ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಫೂಲಾಲಗಯಈ ಬಿಜ್ಣಲಾಜಜ ಅಲ್ರಿ ಕೆಜಜು ಅಂಜ 

ಕೋಸು ಅಂಬರಿ ಅಶುಖಾರಪುಯಿಜೆ 054 'ಅ್ರಶೆ'ಎಬಳಿಆ ಬ 

ಊ. ಲಘ ಅಳು ಅತ `ಆ ಕ್ರಮಿ:ಅ೮ಕ್ನಿೀದಲಿ... ಕಯ 

ಸನ ಲ್ಲೂಲಿಶು ಬಾಬು. ಲ್ ಇರಲು. ಪೋಜು ಲಿಜ 

ಉಬ್ಬು ಅಶಾ 'ಲೂಭಾಲಾಲದ್ದಿ ಲಿ£ ಆತಿ ಅಕುೂಜುಅ: 'ಜ್ಹಶ್ಪುಜರ ತ 

ಎದ ಖಲಬದೆ ಔಎಕಾರಾಜ್ದ ಹೊಂ ಐಿರೂಜಲು. ಅಂ 

ಇ೮%ಳಿ ಅಯಲು ಬ್ಲಲ್ ಬಳಯ ಮಾಲಾ ಇ9 ದಿಆಕುರಿ ೧೨ 

3೦ ರಿಹಲಲ 6ಈರಗೊಜೆ ಬೌಂಬೆಲ ರ್ಮಿಜಾ ಎಳು ಕಿ 



ಈ. | ಲ್ಸ. ಟಿ ಅರೊಲಿತೆಲ್ಲಲು: k ಗ ABU. 

5 ಇ ಕತರ ಬರಿ» ಶ್ವಾಯಿ ಅಅಕುಜ? ಅಜುಜ್ಜಾಯದಿ ಅದಲ್ಲಿಕು 

ದ ಜಿಟಿ: ಅಟ್ವರರಿಲಿಲದೆ ೨ ಐ ಭರಿ ಅಜಾಧಿ.ಘ ಧವಸ ಎಳು 

ಉಂಬೆ ಜಾತೆ ಆಈಾಜವಂಬೆ ರದೆನಿಂಾ ಜಿಮಿ 
ಣೆ: ಜದ 66೦ ೧ ುಳುಂಸೋಬ ಲ. ಲುಲೂಲಿಕಾ ಅ ಈಲೈಬ ಪುಸಿ 

ಛಿ ದಧ ಖಾತಿ ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಎರಬ ಬ್ಲಶೆಯಗ ಎಲಿರ ಐ. ಜಲಲ 
8 

ಖಲ್ಲಣಕೆ ಲವು ರಲರಾಹಸೆಲಿ ಕುಒಲಿರು ಉಂಬ ಛ್ರಶ್ಠಾ ಭ್ರಯುದೆ ಬಂ ಈಜಿ 

ಲಭ € ಕ್ರಸ್ತಾಶಾ ಖಾಣಾ ಬದದ. 'ಎಂನಿಯವಾಜಗಿ 

ಜೋಳ ಘಲ್ ಎ ಭಟಟ ತೃ ಧ ಬ್ರೂದಬತೆಕುಲಿ 

ಜ್ರಂಉಗೆಕಿಆಲಿಲಿತಿ ಫೆ ಅದ್ರ ಸ್ಟಾಡಜ್ಞಾರಿನ ೬೫.೮೪ ಕುಜೆಂಯ6ರುಜಗ್ದ ಔರು 

ಟೂ. des ತಾಜಾ ಅಬೆ-ಬಿಜಾಲ ಈವ್ರಿಜದೆ ಬನಿ ಕಿಲಾ 
ದಣ್ರ: ಉಂ ಈ) ಅರಬಿ. ಬರಲಿ. ಇಲಿ ಆಲಬಬ್ ವ್ವಬ್ದರಿರಿ 

ಅಟಿ ರ೬೮ಿಬಲ್ಲಿ ಅಶೂಯರೆ ಜಮ ಜಿರ್. ಬ್ಬ! ಓ ವತಿ 

ಆಜು ವಲಿಲಾಬೆಯ ಅಲಿ ಲ್ರಹಿರಿರಿಕ್ಕು ಇಂತಸ ಖಯಾಲಿ ಕಂಡಿ 

Bow ದಿ ಬಿಲಿಜ್ಛುಜಯ. ಲಾಭಲಿತಾಢಿ: ಜಾತ ಬೌ” ಇಲ್ಲ ಯದಿಬರಿ 
ಶಿ P ಇ. ಬತರಾಭಾಭಾರ ಇದ್ದೆ ೨ಲ್ಲಲಿಬಪ್ತಾಕುಜಂಬೆಲಿಲ್ಲ. €೭ರಿಬದಿ ಲ 

ಈರಿ. ಆಜಾ ಬಜಿ ದಿಲಾ: ಕೆ ಅರ್ಯ ಆಶಿಯಾ 

ತ್ತು ಧಾಬಿ. ಎವ ಅನಿ. ಜದ್ರೆವಿಜಂ ಅ ಖುಶಿ 

ಭಬ  ಅವಿಕಾಲೂಲೊಡ ಎಶಖುರಜರಿ €ಜಂಆಕಾು, ಫ್ರಂಜ್ ಅಶಾ 
ಈ ಬಿರಿ ಯಿಶ್ವಾದಿ- 

ದ್ವಾ.. ಇಜಹರರುೂ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ೫ರ ಜುಲ PN 

| ಫ್ಲಿಬಳೆಂಡೆವಿತ ೫9ರ. ಬಠಕುತರಣೆ ಆಲ೬ರಿಕುಖಬೆ ಜಾರು ಸಾ 
ಮ್ಮ: ನಭಭ: ಬಿರ ಅಾಜಾಜ್ವಃ ಕುರುಬ ಡ್ರಾ 

೨೦ ಉಲಿ ಕರಿಕು ಬರಿಷ ಜಲ್ಟಲ್ರಜಲ ಅತಲಿಅಿ ಐ ಔಶ್ಞುಂಖ ಬ 
ಇಲುಲ್ಕಿರಯ ಆತೆ ಆೆಲಾಯಔರಿ ಊಂಜಾ ಪಿಐ ಬೂಕುಂಜ್ಷಿರೆಯಿ ಲೌ ಬು 
ಬ್ಪರ್ರಯ ಇಲಲಿ ಬನ್ನಿಯ ಇಳೂಬಜಿರಿಡ ೬4 5೮ರ ಔಯಾದೋಜ್ಞಿಯ 

ದಪ! ಜಂಳುದ್ಧಿರೂಂೆ ಬಜ ಸೋಲೂ ಲ್ಪ ಅ ಲಿಪಿರಆರುಅಲುಯೌರಿಜ ಬರತ 
ಈ. ಲುಲೂಜಸಾ ಇಬ್ಸಜ್ರಾಬಲಿ ಇಇ. ಇಲ್ಲಾರಿ ಕಲರ್ ಲೆಬಕ್ರ್ 

ಘಂ. ಬಬರ ಬಲ ಅಲುಜಾ ಸದರಿ ಅಲ್ಲದ ರಿ ಅಬಲಾ 



* 

4 | ಕಾ ಜ್ರ ಆತನ 

ಳೆಲ ಆಗಿಯ? ಬರ ನಡಾ: ಬಾಗಾ ಲಾ ನಾತ 
ಈ. ಮಾಳ ರಲ್ನಕ್ರಾಹರಿ De ಔಬರಡಜ೦ಿ' ಟಿ ಲೆ ಆರ್ಮಿ 
ಅ. ಅಲದ. : ಅನಲ್ ಅಆನ್ಸಿಗಾಾನಿ ಜಲಜ ಅಂತ 
ಮಿಯ ಬಾಸ್ ಲಿಾಕೌಲ್ಟ pee Wa Re ಇಷ” ಆರತ ೨೫ 
ಘಿ. ಲಂಿರಜಾದ್ಟಾಂ ರಿಕ್ಷಾ. ಇದೆ ಗೆರಿಅ ತಾನೆ ದಲು ತಂ 

ಔಸಿ ಇಲ ಬೀ ಘಬೇಸೆ ಅಜರ eS ಫ್ರಿ ಟರ ಸ್ರ 
ಘಾ... ಉಕ ಐರ/ಈಲುಲಾಲ ತ ಅಕುವ ಆರಯಿಲಿಲ್ಲ. ಕೇದ್ವಿ 
ಅಬ ಕಲಂ ಜಾಔದಿತದ್ದ ಆ ವಿಐಿದ್ಧಅಸಾಖ್ಯು "ಬರ್ ಘಿ ಜ್ 
8೦. ಖಔ ಬರತ ಬ ಲ) ಇಲ್ಲೂ. | ಫ್ “ಎರ್” ರಿಕ 

ಖುದಿಬ್ರಮಿ ಜಾಲ ಅಸದಿ ಅಯ ಖಾಲ್ಸಾ ಅಜಿಲ ಅವಿ ಅ 
ಎ. ರ್ಲ3ಿರಾಬಿಜೆಳು ಬಳ್ಳಜಾಣ ಅ ಅರೆ ಯೆ! ಖಾಡಿಶಾ ೨3 ಲತ 
8 ಕಣ ಅಲಿ ಆಟ್ ್ ್್ ಬ್ರಶ್ರಎಯ pi ಯೊ ಅಕ್ ಪ್ರ 

ಅಧಾ ತ ವರು ಖದಿತಿಕಲಾ ಯೂ ಉಪ ಕಳಾಖೆ ಇಲ್ಗಡಿಬಲಾ- 
ಡ್್ ಅಸೋ ಸಯ ರ್ ಳೆ ಇದ್ದಿಲಿಎ ಅವಿರುಹೊೊಯಎ ಯವಾಗ ಅಣ್ಣಿ 
ಈ: ಬೀಮ ಎಡೆ ಬಲದ 09೬3 ಅಪ್ರ ಖಲಿ ಒಲಿ ಬಲು ಇವಾ 
ಈ ಅಲೆ. ” ಎಂಬಿಎ ಹಾಯ ೆ  ಐಜಿ ಸ) ಆಲಿನಭಿಹಾತುದ್ದಿ ಆಂಡ ಅಲಿ 

| "ಇತತ ಬಿ ಅಂದ್ದಿಆತೊನ್ಸೆ ಅನಿ 

ಭಿ 

ಚ 3 K 
ಅಳಲು ಇಜುಂದಿ3 1 

| ಅಲ್ ದನ್ನ ಈತ ದಬಾ ಲರು ಲಬ ಜರಾ 
ಈವ 6ರ ಲ ``" ಅಲಿಲಭಮಾದಮಲಬಲಆಂಿ ಲೆ ಬಳೂರ 

2 ES ಠಿ ಉರು ತಂತು ಐನಮಿಖಾದೆ ಐತಾ 
ಲಾ ಅಲುು೦ ಸಲಾ ಮಲಿಬ್ಬುಖ,..  ಲಿದೀಣಿ ಬ್ಬ" ವಿಔರಲಿಣೆ ಎಮು" 
ಸ ಕಲಂ ರಿಪುತಖನಿ ಆಯಿ ಛ್ಲಿಲಿಜ್ಞಾಐ. 

ಮಸದ. Kp ಅಲಿ ೦೪ ಈಂಲಾಖೊಬೆ ಡ್ರಂ ಲಿಖಿತ ಮೊಬೆೆ ಫ್ರಬನ್ಳಾಬೆ ಕದ್ರಿ: ರ್ಯ ec ಶುಯದೆ ಅಮೂಬೆ ಫೊ | ಅನಿಲನ ಡೆ ಬಿ! ”ಏಪತಫೆದಿ ವೆಂ ಆಅ ಖಯ, ಬಲ್ಲರೆ ಉಂಡ್ ಲುಲ್ಕಡಿಪಿಎ ಮೂ. *ಹಲೆಶಾಶ್ಟಾರ ರ" 1” ಮುಜೆ ಧಿಷೃಶ್ತಾಆಯೆರಾಜ 9 ೫: ಉಕ್ತಿ ಏಜ ಾಜಿ ಯಾಗ. ಉಡಿ ಒರೆಗಳ ಔಶುಜೂಲೂಲುದ ಬಯ. ೨5 ಅಂ ಇಲಲ ಅಜ ರಲು ಬೆಂ ಜನ್ನಿ ಮೂಟತಾಬೆಎಡಿ ಚಿಲಾ 



ಸ ಎಲ್ರ ಈ .ಆಶಾಲಿತಲಣ. ಡೀ 348 

Ke ಲಾದಹಾಜುಇರ್ಟೆದೆ ಇಹಾಚ ಔ್ರುೂನ್ಲಲ್ರಮಾಲಾಲಉಲದಿವಿಜಫಾಬೆವ. 
ರ ಲಲಿದ್ವೀತಾಜ್ರಾಹಾಜೆ ದೊಜಿಿತಾಂರಾ ಲಕಾ: ಔಚ 

ಸಲ: ಇಸಬು ಧೀರ ದ್ದ ನನಿಲಾಂಚರಃ೨ ೧ ಲೆ ಹರಿಬಬ್ಯಲಡಾ ಆರ 
ಸಿ ಸರಿ ಯಿ ಈವ. ಈ ಅರಾರೀಟಿ ಆಧೌಜರಾರ: ಈ ಔತರಿಇ ಖಲ 

"A & ಉಲ en ಅನಲ ಕಿಭಿಷುಧ್ರಕ್ರಲಿಲ್ಧ ಅಲಾಲ ಾವಿಹಿಥ್ಠಿ ಲಪುರಲಜಿಧಿ) ಜು ಶ್ರಿ 
~ 

SR ಚ ಆಜಿ ಈ, ಎ ಡ್ಯಾ್್ ದ್ರಿ ಳವನೆ ಎಂದಿಗೆ ಕುಣಿ ಇನರಾಲ 
We ಜ್ರ ಲಿ ಭಖ ಕು ನಿ ಭಿ ಜ.ಲ್ರಹೌಲು: ಆಸೆ ಅವರಾಅಾಭಿಂಜಯಡಿಲದ3 
೫ ಅರಕೆ, ಚನ ಸೌದಿ ಇ ಇಲಿಎಲಿ- ಐಬಿ ದು ಬ್ರಷ್ಟ 89 ಅತ 

& ಅಲ ಸ ಎಟ ಎನೀ ಲಾಯ . ಸಾಜ aT C3 
WG 4 ES 

3 

ಔಯ: ಅತೊನಿತ' ಅನಿ ಎಪುಕುಯಬೆ ಲಾಈ ಅಂಟಿ ಅರ್ಥ ಬ್ರ ಉಹು 

ಅ ಅಾರಾಲದಿ ಪ ಪ್ಲ ಟ್ಟ 
ಅಲ್ಲಬೂಗೆ ಲಿ) ಖಾಜಾ) ಅಜರ ಜ್ನ ನೆ ಆಕರ ಹಲು 

ವ. ಬುಲಿ ಅಲ ಅನು ಬಿರಿ ನು ನದೇ ಇ) ಓ) oR 
ಲ ದಾಖ 

೬ 

ಬಿರ: ಡೌ ನು ಲಾಜ್ ಈ ಲಾಈ! ಬಾಣಿ ರಕ 
ಕ ಲ್ವ ಬೋಲ ಅರಿ ಲಲಿಲಿಲಿ ರದ್ದಿ ದನಡಾಳ ಉಮಿಒಡಿ ಲಿ 

` ಅಬೆ: | 
Gm ಇ-ಸಕಲಾರಾಗೆ ಇಲುರಾಶಾಧ್ರಿ ಆಜುಲಾ ಲಬೆಲಾ' ಅನಿಲ 

ಅಖೂಬಿ ಹದರ ರತಂ ಅ ವಿಶಿಅನೆರದಿಲ್ಲು ಳಾ ಬಠಕುರ 
' ಕೆ ಜ್ ಬಿಜಾ ಓರಿಸಗಣಿ, ವಟಿ ಲ. ಔಂಖಅಲನನಸಲು | ಅಜಲಜ್ಲಿ 
AC’, ಅಮು ವಃಸಖಾಲ್ದಿ ಇ9ನ್ನೆ ಆಜಂ ಉಲ ಜ್ ಎಲಾರನಿಲರಿ ಐಲ 
‘Qe ಜಲಲ ಔಡ ಬಿಂದತಬೆಳು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಾ ನಿರ ುಳುಲಬ 
೬, ಅಳಕೆ ಖದಿರ ಅಂದ ಅನನ ಶಾಲೆ ಅಶಾ, 
೬ ಖದರಿ ಔಜ್ಗಖ ಬೌ ೮೮ಲಿಕು:ಬೆ ಸೊರುಆನೆ. ರಿಮಿಲಜ್ಞಜ. 
"ಳು ಬಕ ಅ; ಲರ ಈೊಗೆಜ್ ನ್ರರುಜುರಲ್ಟಾ ಖಾಲಿ ಅದಾ 
Coc ಆ pr 



uk ೨ er ಔರಆನೆಂಲರಲಲ: ಈ 
~ 

5 ಈರಿ ಅಜಹಿನಬುಲ್ಲ ಅಸಾಂಸೋಲ ಅ ಈಸ ಫಬರಬೆಣಡಿ ಪಟು. ಈ 
ನಾವ ಲಿಸಾಜಾಂಕ್ಲಾಯಿ ೮ಜಾಲಜ ಒಬಬರ ೨ಜಿ: ಲಾ 
ಆವತ: ವ್ರಜ ಕಲ್ಲಲಿ ಎಲಾಲಿ: ಬಾಜು ಇಬಬರು. ಹ ಬದ 
ಏಂ ಆದಿ-ಇಶಾರಿ- ಇದಿರಾ; ಅಣ ಅರಾನರಿ-.ಈಸಲೌಜುೂ ಜೆ 
ಅಕೆ ಬರಲ್ಯಂಬಿಸಿ' ಪ್ರಿ್ಯಾ ಟ್ರೊಜುಜ] 6 ನಆಲಿರ ಅಿಂಜತಾಶಅ 

ಎ೮೫ ಅಲಲಿ ಅಜಜದೆ ವಿನ ಬಲಶಾ: ಯರೀ ಅಕಾರ "ಎಎ 

ರಿ ೮೩ರ ಈಂಬೆಜ್ ನ 'ಬಿಔೋಜಲಿದ್ಧಿ ಲುಲ*ಯ್ದೀದುಬ್ಬೋಐರಿ್ಧ 
“ಆಂ, ಬರ ದಲಿ ಅರಿಯ: ಆಲರಾಂಸಹಿ ಈಜ್ ರಾತಿ ಸ್ಯ 
ರ್ಯ ' ಲಿಶಿಬಆಲ್ಲ Wp ಅರುರುದ್ದಿ ಲಿಶಾಲಾಭ್ಸಂಿ, ಇರಿದಂತೆ 

ಉಡ. ಕಾಖಆಸಿಬಾಲೆ ಇಯಾಲ ಈ ಅಜು%ಾ ಶ್ಲ ಿ ದಜ್ಜಾರ ವಿಖಾಜಾಂಜ್ರುಯ- ನ ಲಿ 3 

"ಇ ಔದಕಾರಿ ಅಂಕ್ರಾಲಿ 9 ಅಭಿ ಖಳಿಯಲೌಬಿ ಎಮಿ ಜಲಲ, ಬಾಬು 

ಭಾರ ಔಅಂಬುಜಬಿರನ್ಲ 'ಅಮೀಲ್ಲಲಾಜಸಲ್ಪುವಿ ಆಲದ ೮ಬ್ಹಅಗೊಂಲ್ದಿ 

eo. ಧದಿಟಔಲಂದ್ಲೊ ರ್ರ ಖಂಂ ಇರಾಚಾಯಿಲ್ದು: ೧ಓಆಾಖಾಶ್ವಾಯ, ಭಿ 
೮7]. "ಇಲಾಖ: ಅಜರ್ ಇರುುಆರಿ. ಬು pe ದಃ ಖಲ ARIE ಡಿ ಬಿಧಿ 4 

ಅ.ಸ ಬೆಬಜ್ಜರ್ಯ ಅಳಿಲ ಅಲ್ರೀ ದಾರಿ 'ಬಿಲುಖೆಯಖಾಯ ಇ ಲಂಭಾ 
ಅ ಜಲ ಆಶುಲಾತ್' ಅಲಿ ಬರಲ ಧಂ: ಎಪತೌಬಜ್ಞೆ 
ಕ ದಪ: ಬಿಜ್ಞಾಾರಸ ಈ ರಾಜಿ: ನ ಗ ಬಾಲಿ) ಬದ 

ಆಲಿ ರಾಸ್ ಐ ಚ್ಯಾ ದನವ ರಿದ ಸಾ ಟ್ ಕ್ರ 

ಇಡಿ ಈದಿನ ಎಲ್ಲಾರ ಅಮಿಂಲ್ಸು ಲವಿಅಾಜಾ್ರಾದ ಬಾಲ ನಡಸ ಈ ; 

ಆಂ: ಅರಜ್ ಅರಿ ಅಜೆಲಾರ£ ಜಲ್ಸ್ರಾಖ- ಈದ ಜಾತಲಲೆ'ದ್ರುಳ ಶೊ೦8 

“ep ಹಗ ಅಗೊರು ಆಳೆ ಜದ್ರಿಬಲಿ ಬಿಜ್ಜು ಆನಜಾಜಾಜ್ವಲು: ಲಾಲು ಇರಾಲಾಜೆ 

ಆಈ ಬಲಾ ಬಬಿಬ್ಬದ್ದಿ ಬಿಲಾಲ ಇಳು ಆತೊಕಗೆಯ: ಸಹ. ಅುಜರಲ್ರೆ' 

“ಈ ಫಲಲಾಯಖೆ ಪಿಲ್ ರಬಿ ಬರಲಿ. ದೀವ ತ್ತ | 

ಅಬಲಾಲಿಇತೆ ಓದಗ ಬರ ಜ೮9 ಲ೦ಿಉರ ಈ ಅರಿಡ. ಇರುತ ಎಜೆ 

“ಈ. ಾಂಬು್ರಿ ಅಕಿ” ಲಿಜಾಬಲ ವಿಲ ಾಜಾಖಈಿ: 'ಜಿಖಾಲಣೌದಿ.. ಇಲ್ಲ 

ಸ್ನ "ಅಲಾದ 'ದಿರಿಕಾಜಾಕ್ಸು ಆಶಿಜಲಿರಿ ಅಂದ್ಲು 6ಔ ಡಿಜಿ 

ಸ ಈರಾ 59೪ ಎಐಜಸಲಿ: ಬುರಲಬ ೮೦೮೦: ಬ ಬತಲ 28 
x KY ಇ. 



್ವಜ್. ಔಂ ಎ - ರ ಸ 

ಚ ತಿದ ಒನೆ ಕಮಿಹಲಹು: 'ಠಜಾಸಖೌಯದ್ದಿ ಔಲಜಾಧಲ: ಬಿರ: ಬಳಿ 
ಈ... ಹೊಲವ ಡಿ ಲೆಲಬಿರಿಕಂಜಔ ಲಬ ಈ. - ಲರು ಆಲ 
* ' ಬಿಬಲಆನಲಣಖಿಲೌೇ ರಿದ್ಧಿ 'ಬೌರೇಲುರಿಅ "ಬಜೆ ಆಪುಜಿ 
sf ಈಖಖಬುದ್ಣ 'ರಂದಿಹಿ ಅಕುಲ್ಟು ರಿಚಿ ಔಂಲ 'ಅಠೀಲಅುವಿೊಬಂಲದ 
Bg ಜನ್ಷಿಕುಜಿದ್ದಿ ಲೀಖಅಸಯಿ. : ಆಡ ಜದ್ವಿನ್ವಔಿರಾಮುಸ- ಉರಿಯ ಬಿಎ 

1 ಸಷ ರಲ ುಯದಿ ಅಖಅಾಯಶ್ಸು ಔನ ಅಲಾ ರಜಯ ಬೇನೆ 
5° ಡೆ'ಬಡೆ ಬಠಿಲ್ಲ ರೌ ಅಬಿಲಾ ಜಾರ ಅವಿರಳ ಆ೫ಾಲಲೌ ಲದ 
ಘಂ ಅಣ ೆಖಾದಯಜುರ ಈ ಆದಿ: ಬ್ರಯ*ರಿಆತದ್ರ ಜುರಜುರಿತು Cಜಲ್ಲಲ'ಥೆಟಿ 

ಹ “ಲಾಈ ಔಲಿಕಾಲಾಲ್ವಿ “ಬಗಲಿ ಬಾಲಾ ಬಜಿ ಲಿಅಳಾಲಿಬಲ 

ಹಲ. 'ಬಿರಅಐಬೆಲ್ಲ ಶರಣ ಎಂರೆಲ್ಬಂ ಗೆ ಜಾಬಿದ್ದ ಲಾ ತಾಜಸಐ- ಕಿರಿ 

ಕ ಉರಿ ಅಔಂಅಜಾಲ್ದಿ ಬಾರುಸ್ಟು ಎಂ್ರಉಶಾಂರ್ಟಿ ಹಕು ಸೀಯಿಆಸೇೋ ಯ ಲ್ರುದ್ಧಿ 

ಉಡಿಅಸೆ ಜ್ರ ಭಿಶಾಜಲ್ಞಾರ ಅಬಲಾ ವಜ ಇಐಔ.-ಭಿರುಬ್ರಅ 
ಘಂ. ಅಯ? ವವಿಅಲರಜ್ನಾ ದದ. 'ಅಿಖದಔ ಅರಾಪ್ರಥಾಐ ಎಲಾ ತಂುಸ್ತಾ 

4” ಐರಆದಿಅಲ್ಲಿ ಬಿುಬ್ಬಡಜಸ ಲು ಅಲ ಸ್ಟಕ್ರಳು। ಲ್ಭ ಡ್ಡ ಉ 
ಚ). ಅಅಬಾರಲ್ಲು ಜಂ ಜಲ್ಲಿ ಅ ಅಲಿ ಉರಗ ಔಡ ಬಬ ಸ 

; ಐದಿಖಿಯದೂರಾಲಕಾ! ೨೧ ಅಲ ಆಲಲಿಿಅಜ ದೆ ರೀ ಬಯ; 

Ba ಠ್ರಜಾಥೂ ಆಜಾಪನೆ ನಿ ದ್ರಆಲರಾಹಾಬೆ ಲಜ್ ಓಜಕರಿಜ್ ಅಲ್ಬಜನರಿ ಬಕ್ಕ 

ಈ. ರ6ಘಬೆಜ್ ಓದ ಅರಲ್ರಹಶಿಎಲ್ಲಿ ಲಲಿ ರ್ರಿಜತಿಬ ಜತ ಇಕಿ. ಈ 

“ “ಬರು ಜೆರಿ ನೈಿಲಿಕಂತರುದ, ಅಜಜಿ ಚವರಿ ಬಲಿಔಜ 

ಈ. ಎದ್ ಅಜಾ ಹ್ರಿಸಾಜಾಜ್ಞು ಜಾಯೆ. ಲಿಲರ ಯ ಎ ಲುದಿ ಇತಿಬರ(ಳ್ಲಾ 

ಬಾಲು ಒಲಿ ಲಿಜಸೆಲ) ಲಔ Bh ಜಂ 

ಈ. ಆಳ ರಿಎದಿ ಜೃಶಾರಶಾಶಿ. ಬಲಿ. ಇರಲ ಅ ದಿಂಡಿ 

ಬೆಡಿ ಬಲ್ಲ ಕಪ್ ಅವಿಶಖ್ಲಾರು ಅಔೌಬನಲಿನ ಮಾಧ ಬಳು 
ಈ. ಅ ಶುರಾಸಾಂಗ. 'ರಿಕುಬಲ ಆಲು ೫ರಿಇ ಘೇಣಭುಿಂರಿ 

ನಜ ಈಖ ಮಿಯ ಜಿವಿ ಅಲಾ ಧಿ ಜಾಲಾರಿ ಡ್ರಾ 

ಈ ಲ್ಲೀನಿರ ಅಶು ಅ ಅಖುದಿಶಾಉಬಲಔ ಎರಿಲಘಾಂದೆ ಈ ಅಲಾಬಕ್ರತಿ 

ನ ಅಶಾಶುದಔಲಿದೆ ಜಿಖಶುಹಿಜಸ ಜಟಾ ಡಿಜ್ವಾಲಲ ಬರೊ ಆಲಾ ೩೮5 
ಇ ಇರೇ *ತಾಲುರ ದಿರೆಲ6೦ಿ6ಾ ಇರುಳ - ಬದ್ದ. ಇರ ಲಲ 

FF 
ರ್ 



¥% 

ad ಆರ ಜಾಲಿ ಜ್ ನ PR ಜಲದಿ 2೮rd ವಕ 
ನ ವನು: ತಾ ಬಾತ ಹಿಂದಿ ಲೀಸು ಬ್ ಈಗ “ಲಿಲಿ ವ್ 
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6೦ ರುದ್ರರು” ಸಾ ರಾಬಕ್ಸಕುಯಿದ್ಲಿ €ಆರಕುಖ'ಅಬ ಖಜಬುಖಮಿಲ್ಲಿ 

ಉಸ್ರು ಜಕ್ರೌಕ್ಷಾಲ: ೮ಈಜಗಜೆ ಜಶ್ತು ಈ ಔಯಭ: ;ಕೊಕಿಚಂಡೆ 
ಜ್ವಜಲಿಕು ಗೊಬೆ ಐದ್ದೀಗೋ್ಲಬ ಇಜರಲಿಡಲು ರಿಂ೮ 5 ಬೆ. “ಈರ ಜ 

ರಾಡಿ ಕರರ ಅಖಿಬು ಇಜಾರಾಬಲಿ ಇರು:ಲ ಹೆಬೆ ಯದ ಅಶುಬಾಡೆ 

* ಲ್ಬದೀಿತೌಯಲ್ಲ ಕುಖಔ- ಅಬ್ಲೌಬುದ್ತಿ ©, 106 ದಲ ಬನು 

ಲ್ರೂಶಾಬಬರರೆ್ಲುವಿ. ಅಮಿಂ ಭತೆಲ್ದರೀಸ 2ಜಿ ಮಿಲ್ಲ, ಜ್ವಜಾಸರಿ 
h ಡಂ ಇಂಭಖ ಚಿವಿಲಾಜನಿಬೆ ಅಂತೋಖಾಲಾಲಾಜ್ಯಖ. ಲರ ಆಹಿರಾ 

ಲಿಂ ಊ೮3೨ ರಾ೦ಿರಿ ಬ್ರ್ರರಿದ್ರರಿ ಕಜ ಸತ ಲೌಡಿ ಎ19 

ತ ಆರಿಅತೆ ೊಗಾುತ್ಕಾಯ. ಅಜ್ಖುಬುಲ್ಧಿ ಜಲಿಜಶಿಎರ ಅಅಜುಲಲ್ಲ 

ಬು ಖಾಜಾ ೨೫% ಬ್ರಳಜು ಪ್ರಿಚತಿಬಲಿ ಬಜ್ ರಶ್ಯಾ CS ಬಿಜ 
ಠೀ ಲಾಬೆಬು. ಬರಣ್ಷ ಬಾರದು ಇಲ್ಬಿಅಲ್ಬಿಲುಜೆದ್ದಿ ಅರಿ Laas F 
ಪಾ ದುಬ ಮೂಲಂ 'ಬೆಬಳಣ ಅರುಶ ಯಶಾದಿಲ್ಷದಿಣ್ದುಯ. ಉಲ 

ಲಾಳಿ ಬಮಿಶಾಂಲಿ ಈ ಜುಯದ್ರ ಅಲ ಅಿಟುತ್ತೆ ನಲಈಲಕುಲಬ್ಲೊ ೮೮0 

£ ಬಾರೆಯಖಗೆ ಅಲ್ಲೂರ್ದಿಳುದ್ಲಿ kg ಲಿಜ್ಮಶ್ತು' ಆ೫ರಾಎಐಿಲ್ಲ ಲಿಲಜ್ಜು 
ಈ ಅಹಿನಾಎ ಲ ್ಲರ.ಬೊಂಜ ರಇಜಾಯಉಯದ್ರಲುಕ್ಷಾಂ. ೮೯೧ 
ಅಯಬ್ರಯಜು ಉಂಬೆ ಡಿಮಾಶಾಶೌ ಅತ್ರಿ ಬಾಲಿ pe 
ಅಜ!ಶೌಬುದಿ ಶುವಿಅತೆದಾಲೊಳಾಹಗೆ  ಬೊಳಿಬ್ಜಡಔ ಅಜಾದ್ದಿಖಿ ಪ 
ಐ(ಲೂಬೆಜು ಲಔ ಎಘುಕುಸೊಬೆದೆ ಬಿಟ್ರ ಇನಿ ಅಬ ೦ ಜಲ್ಲಿ 

. ಲಕ್ವಾ. ಇಲಟರಿಯನ್ನಿ ಅಲ್ ಶೂಯಿ ಜದಿಆರರಿರ,ಲ್ದಿ ಸಿ 

ಟೆ ಜಲಕುಬಿ. ಖುರಜುಳಾಯ್ಸು ಇಅಂಲುಅ ಕಶ ಸಲು ಅಲಿಐ ಇರೆ 

ಇಲ್ಬಿರಿಯ ತಾಕು ಅತೊಬೊಂೆ ನ೮ನೆರುವಿದ ಬ್ರಿಬಜಬ ಇಅಂಶಾಅಲಾ ರಿ ಜಾ 

EEG ಬೆಮಿಕ್ಸುಂ. ಅರಿಯೆ ಆಭನಿಕುೊಬ೦ಿ ಜಜ 

ಜು ಜಾರ ಅಾಲಾಕ್ಕು ಆಮುರುಳಬಬುರು ಅನ ಜಾಲಾಂಶಾಲ್ರಲ! £ಲಿ 



ಆಲ. ಔಟ ಆರೆೊಲಿಲೆ್ಲಲ: as 

: ಪೂ. ಅನಿಸಲು ್ರಂಲದಿಲೀಣಿಂಟೆ ರೆಆಲಾಢಿ ಅ 0೭೮೯೮೮೧ ಬಲಿ 
ಈ. ಕ್ಲುದೆ. ಅಜೀಜ ಲಈಲಾಗೊಬೆಲಿ ಅಲ್ಲಾಂಯಕ ಇಅಾಲುಅ ವ್ಹೂಲರಿ 

ಲಿಚಿ ೮ಡಿ ಸ ಎಜಿ ಇರ) ಪಿಲ್ಟ ಇಜ್ಜರ.ಲಿಔಆ ಆಲೂ ಸ 

ಈ: ಔರ ರಿಷ ಅಿದೆಲಿಅದಲ ಲಿರಲಜಾರಯೀಗೆ6ಣಿ ಅಂಬುಜ 
ಆಈುಳುಣಬೆಲಿ ಜಅರುಲ ಬರ್ಸಿ ಇನ್ನಿ ಅ೮ 'ಬೆಜಿಕ್ಸಾಬೆಜಾತಿ 

ಆಡ: ರುಮ ಉಲ್ಲ ಅಲಿ ಉಲಿ ೊವಿಲ.  : ಲಚೌಲ? ಪಲಾಂಲನೆ 

ಹ: ಲ್ರಔರಿ5 ಲ್ಲ ಶೀ 9೮೦ ಶಲೆ ಲಾಯ ಜರಲಾಾಯೆ ಬೊಬ್ ಶಸ 

ಅಂ ಆಕ ಆತಾ ಇಲ್ಲಲಿಖ ಈಜು ತೊಂದರ ಕವ ಇಲ:ಆಸೆ 
(ಉಕ. ಅಶಾದ್ಥಿ ಕರಿಯು ಲ್ಹಿಕ್ಷೂಲದಿಣ ಲೆ ಇಟಲಿ ಆಜಲ್ಲಳಕು 

ನ ಅಜಜ ಬಾದ್ಮಿ ಜಿಎಂ ಲ್ರಯಿಶ್ವು ಲಲ್ಲಿ ರಿಂ ಖಾಲ ಲಾಲು” ವಾ 

ರಾ ಕುಖೊಬೆ ಬಿಔಲಿರನಿಚ್ ಅಖುಬಲಾಬಬುಡೆ ಮಿಯ್ಯ ಬಮ ಪತೆ 9 

ಕ್ಡ ಜಾರಿದ ಲಾ ಧಿರಾಆನೆ *ಬೊಡಿ ರುಲ್ಜರಿ ಶುಣರಿಳುಬಿ ಶಾಖಾ 

ಉಾಬೆಬ್ಲ pe ಬೆಹಬುಲ್ವ ಅ ನೀದಿ ಅದೆಟ್ಟಿಬೆನಿಕು ವೊ 

ಆಂ ಹೊಡೆವ. ಅಯೆಬ್ಬ ನ ರುಯೊಬ ಬಔರಿಣ್ ಕುಲಿ ಆಅ ಆಜ9ಿ He 
ಎಲು ೪:ಬಳಂಂ ಲಾರಕ್ಷಿಬಾಜದಿ ರಾಖಾಖ್ೆಎಡಿ 'ಈಖರಿ' ಲಲ: ಬೆಜಾ. 

ಸಜ ಶಿ ಬಲ ಬಿ ಆಯಿ ಜಾ ಜಾರು ಲಿ೨ಣೆ ೫ ಆಲ ಇಲಿಖೌ ೬ ಆಲ) ಅಬಿ ಕೂಲ. ces ತ 

ತ ಕ ಶ್ +. ಬ py ಶಾ: 1% ka) 

ಕಿ 7. ರಿಸಿ ಖಾ ಜಾಜವಿದಾರ ರಿ. ಲಯ ಕ್ಷರ ಯಿಯ ಇಲಲಿ ಅರರ 

ಮಾಲ: ಅಲನ ಜರದ ಕದಿ ಎರಿ: ಅಅಸಬಲಿರುಣ೨ದ ಆಯಾ 
» 

ಛಾ 52೪ರ ಖನೋೊಲಾಯೆ ಕುಬಿಉಿಲಲಿ ಲಾರ ಜಹ]ಲದ ಆ. ರತಿ 
re ~~ p) 

ಉಣ 6 ಸಲದಂತೆ ಕುವವಬು ಬ್ರಾ ಬಿ ರುಲಾಬ ಕ? 

8 “ ಅ್ರಲಿಲಿ ಬಾಬರಿ ಅಮಲು ಈದಿ ಜರೆ ಅಜ್ಜು ಅದಿ 

“ಜ್ ಬರಿ ಲ್ರಬಾಬು ಬುರಶ್ಲಾದ ಬು; ಎರ ಒಂಫ ಜನ್ ಇಟಿ 

' ಮು ಈ ೫. ಇಯಂ ಬೆದೆವಿ. : ಲ್ವಲಸೆಉುಲಿಲ' ಬಿ ಜೆವಿ ಜುಲ 

| ಡಿ. ಲ್ಖಾಯ ಔದ್ದಿರರ(ಳ್ತಾ ಬಣ ಶು ತೆ ಇರರು ರಜಹಬ 

ಉನಾ: ಎರು ಈ ರಾಯಿ. € ಮಳುಖಗೋಬೊಳು ಜರಿ ರ ಅಸೆ 

ಕು ಹೋದೆ) ನರ ರಾಬಿ ಲಶ್ತಲಿ ರುಲುಲಿ ಬಜೌಕ್ಸುದ ಅಿಜರಲ್ಲಾ 
ಬ. ಮಲ 5-2 ದಿಲಿ; ದ "ಓದಲಿ ಕ ಜರಿಈುಖು 

ಭೂ. ಆಲಾ ಖ್ಸುವಿರಲಿ ಜಿ 2 ಬಜೆ ದೌ ಪ ನ್ವಿಆತಿಖ ರು ಅಲಾದ 



556 ಲ್ವ ಡಂ ಆ3ರಿಲೆಂದ ಬ 

ಆಾಐರಿಲ್ಬ ಪ್ರಯ ಐಲ ಈಿಬುಜುಲ್ಲುಲ್ಲಿ ಅಯಂಬ್ಬಲೆತಾರಿ ನಜೊ ರಾಜೆ 

ಲಾ. ವಲಿಂತೆ pA pA ಗ್ಗ 7ರಾರ್ಜಾ edt * 

0 9ರಂರಾರಿಲ್ದಿ 6ಲದಿಬಿ ೪) ಬಾಲೇ ಪದಿ ಒರಾ ಐದ ದ್ 

ಪಂ. ಅಳುಕು Se ಮಡ ಠಈ`9.೨. ಇಯಿಸಿಬುುಜಾಚ)' | 
RPO ಕ್ಕಿ" ಕ 

ಔಯ. ಅರರ ೯೮೮೫: 5) ಛಃ 
Tyas ಎಷ್ಟ್ಟು ಬತ್ತದ | ಬ್ ಈ 

ಹಿದಿ ವಾಗ್ ಜರಾ TD ಅಜಾ AEE p 1 | 
ಲ ಓಂ CA 

ಇ 
ಹ್ತ p ಈ ತಿ ಆ ಹೆ 

wad Ke ತ ಹತ್. se Ce A ತ 4 sc CN 

ಬಿಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲ ಅಬುಂಕುಕರ ಈತುಜಿಪಾ ಪಾಲಯ. ಲಿಲಿ ಲಾ) 
ಗಿ | 

a ae ಡ್ 4 ಈ, ಬಂ ಯತಯಿಲ್ರಾ ಆಳದ; po ಖರ್ ೭೮೫ ಪಾರಿಸ ರಾಜೆ ು 

CE ಲಔ ಓಂ Rips ಟಖ ಉಮಿಲ್ರಟನೆ ಲ 

ಆಲ್ಚಲಿ ಅಲುಬೆ ಅಬುರುಆಸೆಂಲದಿದ್ದಿ ೧ಡಾೊಾಬೊಜೆ ಅಕಿರ 
ಪಲಿ. ಆ ಕ್ಪೊ ಲರ ಲೀಜ್, ಅಲರಣು ಇಲ್ಲಿಯ ಬ್ರಲಿದ ಅದ್ರೀಂ ಧ್ವಣಲ್ಲ 

ಅಬಲೆ £ಔeoದಾದರಿ ಜಾರಿ ೪೮. ಬದಲ್ ರಿಲಾಬಖಿ ರಲ 
'ಉಜಾರು- 

ದೀ... ಆ3ಾನಆ.. ಬರಾಜ ಡಿ ಆಂಧ್ರಾೂನಿಕ್ಕಿಕಾ ಈ 
ಈ ೨ “ಇ ಇ 

ಇ 

ಘು ಲ 
[ee 

೨. 

ಲೀಲಾ ಛಾ 

ಬಠಿಕು5. ಬಲ್ಟಲರೂಬಳಿಲ ಅಬುಂತರುತಿಗೊಡೆ ಜರಿಳಆಎಲಿ ಲಲ್ಲಿ, 
ಈ. ೮೮ ಅಬಿ) ಕಬಿ ಅಲಲ ಪಲ್ಯ ಇರಿ ಕ, 

ಅ. ಲವಿವಿಶ್ಞಿಲಿಕ್ಞು ಜಖಿಫಿಲ್ಲಿ ಆದ್ಬಬೆರಿಕಾೊಬೂದ ಅರೆರೆ: ಲ್ಲಾದಿಿರಿ 
[WE ಜಯ ಲೆಜುರ ಇಕೆ ಧರಿ ಇರೌಬದಿತೆ ಬಲು ಪುರ ಜಾಗ್ರ 

ಬರಿ ಐನಿಡಿಶಾಜಾಲ್ಲಿ ಲಿಬಕ್ತು ಜಂ ಅಲ್ಲೀದ್ದಇಲಿ ಲ್ಲ 

ಇ. ಉಬಿಿಲಂಬಔ ದರಿಯಾ ಅಲಿ ಲುಖಆ 5೦ ಬತ್ತಿರಿಎರಿ ಕ್ಷಣ್ಠ 
ಈ ಆಲಿಖುಲರಾಜಾ ರಿ ಅಚ ಲೆ ನೊಲು ಧಿ ಅಲ್ಲಲ ಈ ಲತ ಆಲಿ 
ಈಜು ಅಲಾ ಲಖಬ್ದ € ದ್ವಿಜ ಜ್ಞಶಅರಲು po ಅರುಡಿ:ಸ ಅಬು 

ಲ. ಎಷ ಲಾ ನಗದೆ ಅಅಔ ಹಲಾ ಲತ ಅಬಬು ಆಲಿ 

೦. ಕುಣೊಬೆ ಲಔ ರಾಂದಿ ರಿಕ! ಬುಲೆಲ್ಲಿ ಅ್ರಳನಿಐಲೆಂಡ ಒಲಿ 
ಲ್ಭ. ಅಲ್ಲಾಳೀಧ್ಯಲ್ರಯಂದ ಭುವಿ್ನಅಲ್ಲ ಬಾರದ ಎಲು ತಿದ್ದಿ ಜ್ಞಾ ಅಲಿಶರಿಕ್ಕೆಜಾ 

ಇಲ್ದಲಿ್ಲಾ ಉರಿಸಿ ಲಿಬದ್ದಶ್ನಾಐ5 *ರುಜ೦ ಮರಿ ಟನಬರರಿ: | 
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ಸ ? ತಾ ೌ ಜಾ ಹಲ: ಈರೀಳು ಬ ಭನ: ಆವಾಕುಜಬೊವೆ 9೬; ಓದಧಾಜಾ೦, 

"ಈ! ಇಬುಂಜಾಹಿತೆೆ ಅಲದ: ಆಆರಲಾ ಆಲ್ರತ್ ಜೆ 'ಬೆಬಲರಿ ಲಾಯುಂಛಾಬೆ 
ಆ. ಅದ್ದಿಯಾದಿದ್ದಿ ತನ 508530೦ ಜಿಜ್ಲಾಲಿಕ್ಟಾಯ  ಆಯ್ದಿಲೂಂಔ 

ಜ್ಜ ಈ್ರಶಯಲ್ಲಿ ಅಮಲ ಜಾಜಾಂಲ್ಲಿ ಆಯಾದಿ ಅಶ್ಲಾನಿ ಆ8ಯುದ್ದ ಅಲ್ದಾ 

ಜಂ: ಬಿರಿ. ಜಾ ಬನ್ಖ್ಯಣ್ಲ ಇದನ ಅಲದ. ಬಿಪಿ 
ಕ್ಸಿ: ಹ್ಹ ಅಸ್ತ ಕೋಯ ಅಜಾ ವಿಭಾ ಅಲ್ರಿ ರುಚ ಅಣೆ 

ಲಾ. ರಿಎ ಐನ್ಲಿಜ್ಠಾ ಅಿನುಚಿ' ಜಲ್ಷತು: ಇ ಉರು , ಅಲಿಲ: ಠಜುಶಂಖಈ 
ST ಅಬೂಂಹಿಂಜರೆಎಜಾಯಿ' ಜನಿಳಿಆಬಲಿ ನಿರೂಉಂಜೆ ಅ: ರಾದಾ 

"ಲ ಲಕಾ9ಜಾದ)- ಬದು ಔ೭್ಲಿ ಪುರ ತೌರ: ದಿಶ್ಜೇಸಿ ₹ಠಈಆ. 
3 
ಸ) ತರಲೆ ನ 

CH rs ಇಳ ಇಶಾಳ್ಲೀನಿಜಿ ದಂ KN ಣ ₹೭೭2೨. ಮಧ ಡಿಎಂ BOS ಇದ್ರಿ ಲಲ್ಲಲಬು ಅಯವಿಲ್ಯೂಬಿಗಂ 
ಡದ ನ್್ ps 4 ರ್ಣ NE RD SNS p 

ಬಂ ಬಜುನ ಜಕಾಲಿಜ್ಲಶಿಲಾ ಓರ ಕಲಪನ ಬಿಖುಧ ಅರ ಐಲು 
AC ಣ್ png a ‘ol 

ಅಲ್ಪ. ಲೆ. ಒದಿ. ಬಲಲಡ ಉಜಾ ಐಬ್ರ ಅಶಾಬ್ರಜೆ. ಖಲಿ. ಜರಕ್ಸುಯಿ. 
ಮು [ex ಡಿ ಕಾ] ಗಾ] i 

೦ಇ.- ಯಮಿಜುಲಫ ಗ ಿ ರುರತಿ ಜಾ ಔರಿಖದ 3 ಇಛೆಬಹರಿಕಾ ಬೆ ಇಲ್ಲ ಬಐ' 
ky i ಸಾ ತ ಎ P ಈ py ; pe [ex p 1 

ಅಲಿ. ಈ ರಿಲಿ ಆ ಅದ್ದಿ ಬಲಿದ ಔಬಂಬಬ ' ಲಾರ್ (ಹಾಜಜಗೆದೆ 
ಎ ಸಾರುವ ಹಾಶು ತ “ಕಟಿ ಲ ಆಯಜ್ಜುಬಿ 

ಅಲ್ಪ 6ರಜಮಾ ಬೆಲ್ಟಿ ಸಗ ಬರಿ ಬಸಾಕುಲ್ದಿ ಅಲುಡಿ' "ಹಲ್ಕಿ ಅಲ್ರಿ 

ಲಂ. ಲಾಳಿತು ಬುಲಿಲಿವ್' ಬುರಶಿಜಪ ಅ ಕ ಕರಿಲಾಬೆದ: Us 
K ಈ ಕನ್ನ ೫ | ೪.11? ಯಲ ನಶಾ ಜ್ ೫ಜಿ ಬ್ರರುಲಿಲಿಅಖ ಅ೭ತಿಜ್' ಅಬ 

1. (ಜರು ಇತನ ದ್ರಾ ಜಾರೆ ಅಅುಲ್ದಿಜಜಾಲ್ಲಿ ಲೋದಿ 
AE ರ ಅರ್ RE Ks 
ಎ. ಅನುಜ ಲಅಲಾಖ್ಕಿಈ ' (ಬೊಂಗೆ ನೆಮ ದಿ. 
ಬು ಫಿ y p ಕ ಪ. ಆಔಲಿ ನವಿರು ಬ್ಹು ಬಾಗ್ಗಶ್ವುದ್ಧಿಟ' ಅಲಂ" ರಲ 

ಅಲ್ದ ಔಲೆ ೮ಅಲಿರುಉೊರ ಬಿರಿ ಎಂ ರಿಜಘುಜಸಂಬೆ 

ಲ ವರಿ ಈ ಸ್ತಾರಾಯಸಿತೆ ತೆಕ್ಕೆ ರಿತಿಯ ಅಲ್ಲ. ಬ 
ಕ್ಮ ಹ ಇ 

ಇಂದ ಛಂ ಅರುನ್ವಿ ಫಯಾಲಜಿವೆಬಾಲ 3೫6 ಜಾಜಲ ರಿಯ) ಜಾ 
ಬಿಡೆ ಇಬ! Ee ಕಿಜಾಯಿ 'ಅಾವದದ್ದರಣವವಕೆಔೇ 

ಭ್ರೂ ಜರಿ: ರವ: ಅಂ ಈರಿ ಲ್ರಾಳ್ಸರಿ ರ ಆರ್ಥ ಕಿ ರು ಡೊಬರೌ 

Ke ಹಶುಣಬಿಳಾಲಾನ್ದಿ ಇಲಿಯ: ಜರರಖಾ ಕುಡ ಲೆ ಅ೦ರಿಕಾ ಕಾಶ 
11 1೬. 
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ಅದೆ ಆಅ ಿಂಬಂತೆ ಆಲ್ಲಉಾತ್ರೂಲಿ ಅಔಬಯಣದ ಕುರೆ ೨9 
ಟೊ... ಅಜ್ಜು ಜರಿ ೪೮೦ ಜಾಜಿಿನಿಂಬವು. ಜಬ ಜರುಂರವಿ ಐ9 

ಜುಲ ಬಸ್ರಾ ಜಲ ರಿಚೆಠಲಲ] ಬುಕು ಅನೆ ಬಿಖಾಬಿ ಜಜಿಟಿತ 

ಔಣ. ಆ NEES ಜಿ ಅರಿ ಹತ, ಈ 
ಅಂಬೆಂದೆ ಅನೆರವಿ ಅಜಿ ಲಕಿ E೦5 ಔರಿಖೂಟೆ 
ಬದಿ ಬಿಲಿವ್ಸಿ ಅಲವಿಕ್ಷಿಕುಖಿಂಖ ಲಾವ (ದ್ವಿ ಈಡಿ ಆಲ್ರಕ್ 

ಔಡ ಬೆಲಿಜ್ಜಖ. ಅಲಿ ಜಆಳು ಜಠರ ದರಿಬದ್ದಿಂಲಆತ ಬತಔೂರಣೆ 
ಎಬುತರುಖಂಲೆ ಜವಿಳಿಆಬಲಿ ಅಲುಬೆ ಲೆ ಅಹ್ರ್ಕ್ಸು ಬಿಆರೋಜ ತಿ 

ಔಂಜ. ಲುಜ್ವಾಖ ಲಿರುಲ್ ಆಳಿಕೆ ಚೆ ಶ್ಹಾಂಿನಿಲುಲ್ಜ ತ ಹಿರಿ: ಅರಿ 

ಕ 

ಆಳೆ ಅಲ್ವ 7೦ ಬಿಜಿರ ಠಾ ಬೇಡ್ ಛಶಾರರುವಿಖಾಲ್ರಾಲ್ಪವಿಔ 

| ಈವಶಾಯಲ್ಬ ಔಯ ಕಲ್ನಿರುಉಗೆರಿ ಅಮು ಬೆಣೆ ಕರರ ಲಿಖು ಜ್ಯಾ 

ದಲಿ. ಖಾಜಿ, ಲೆ ಹೋ ಜವಿಬೆಎ ಅಲಿಜಚವಿಲರೆಯರಿ ಲ್ರೌ0 

ದ್ವ. ಹ ಪ್ರಬಜ್ಯಭರಿಕಾಖಕೊಬರಿ ಆ ಜ್ಹರಿಜ್ಞಜದ ವಿರ” ಅ 

ಬೆರಿ ದವಯ ಜ್ಯಾರಿ ಲಿಸಾರಾ ಲು ದಜ ಆಕ ಬೆ 

ಅಶಾ ಛಜಶಾಲಿಲಿ ದವ ಆಜರಿ6ರಿಆ ಹ ಪ್ರತಾಖೆ ಬಿಬಣ್ಣ 

ದೆ. ಬಿಜ್ಠಂಂಬೇರು: ಶ್ರಿ ಐಿಸಾಜಾದ್ದಿ ಲ) ಬರೇ ಜರಿ ಜಾಯ 

ಕ್ಞುಖ ಎಘುಜಜೌಾಬೆ "ವಿಜಾಔಿ ರಿಮಿ ಕ್ರಿರಚಿಶಾ ಕಲುಲ ಜನಳ್ಲಿಬೆಜು. 
ದವ. ಅಳು ಅವ್ರ ಕಲಕು ಐಂ ದಿಲಿಜಫ್ತಳುಲಿ ಅಜ್ ಬುದ್ಧ ಬಡಾ 

ಖು ಬವಿಳಿಆರಿಎ ವಿಜ ಜಬ್ರಕಾಕು ಲಿಬದೆ' ಈಯಾ ಓಅೌರಕಆತೆ | 

ಇಬೆ೦ (ಔತ ಮುಖ್ಯಾ ಬಲಲ್ಲಜಿ ಅ೦ದ ಅಲ್ವ ಆಕಳು, 
ಈ. ಬಳು ಲಿಬಜು ದಿಯ ಅನಿಂ ನಂಬಿದ. ಆಔಲಕುಣೋಣ ಅಲಾ 

ಬಂ ಆಲ್ಚಾರುರಿ ಜಿ] ಜಿ 3909, ಜಿಂ ಭ್ವಲರರೊಂಉಖಾ ಲದಿಶಿಲೂದು೦ ಅಡ 

ಈ. ಅರ್ಟಿಆಗರಿ ಜಿಜಂಬೆದು ಬಿಜಿ ಅಲ್ಬಂ %ಬೆ ಜ್ಞ (ಕಜೆ 

ಯಲ್ಲಲ ನವ ಅಖ್ಯಣೊಬಾೂರಜ ಕಾರ ಶು 

ಈ. ಜದ್ರೂಬೆ ನನಲ ಬ ಜಲು ಎಕುೊಬೆ ಜಆ 
ಜು ಖಿ ಎ ಚ ಪಾಲಿ ಜಾರ ಆನೆ ಲಂಕೆ ೮೦ ರಿಜಜಜತೆ 

ಈ. ಅ» ಬುದಾಬೆಬ್ದ್ಠಿ ಲಿಬಾಆ ಜಲಂ ಕ್ರಾಲ್ಫಿ ಜಲ ಜಡಿಉಜಉಾರುರೂಂಡಿ 
ಎ. ಎಲಾಲ್ದಿದಿಂಆದ್ದಿದಿ ನ್ದಿಂಅಾಲ್ದಿಳೆಬುಲಿ ಬುಲ್ರಿಜ್ಞುಯ: ಅಂಜ 
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ಅಜಾ ಐಲ್ರಿಜ್ ಅಾಅದಿಅದಿರ ಬರಿ ಇಆ 5ರುಾಉುಬೆಲೊಲಾಂಲುಬೆ 

. ಅಲ್ಮಿಶಾರ್ವಿ ಎಲ್ಲೆ ಆ ಬ ಔರಿಯಜ್ಞಾರಿ ೦ರಜರ, . ಬಮಿತಳಲಿಬೆ 

ಬನಿ ee ಲೀ ಜುಲ ಅಬಸ್ತಾಣ್ಬೂಬೆಮದಿ ಬಿಬಿ ಈಂತಿ 

ಔರ ಇವಿ ಜಿಲಾ ಇಯ ಯರಲ್ಲಿ ಎ Jt ಜ್ಞಾಲ್ಮಿ ಲ್ಲಅ ಬಬ 

ಅಜ ಈಸ ಲ೫ರಿಇಂತೊಡೆ ಜುಗ ಜುತಾಜ ಎಐ ಜರುಜಅ- 2 
ಅಲ. ಅಜೆ ೨99ಬೆ ಬುಲಿ ಬರತ ಬೆರಿ ಅಯೆಬ್ಬಬನಿಕುಜಸಂಬೆ 

ಅನ ಅಮಿಃಾಂಲಿ ಬಿರಿ ಅಜುಬಲಿ ಲಾಕ 95೧೧ ಇಲ್ಲ ೮೬೮ 

ಈ. ಜಲಾ. ಈದ್ವಿ ತೆ ೦.೫೦0 ಐಳ ಎ೦೦ ರಾಯಲಿಲ್ಲ ಬಲು [eon 

ಈ. ರ್ ೧ 9ರಊ ದಶ್ಯಧಿಶ್ಚಾಣ, ಅಲಿ (ಕಂಬದ 6 ಜರಿ ಬಲರ 

ಈ ಈಾಂಬೆಣ್ ಅಶಖುಔ ಜಳ ಯ್ ಕುಡಕ ಜಾಲಾರಿ ಖಅಜ'ಅುದಿಜೆ 

ಔನ ಅರುಅತಹ ಅಲ್ಲಲಿದಔೆ ಔ6ಿಲಔ ಲಲನಿಶಾಕ್ದೂ ಲೆ ೨ರಿ8ಡಿ 

ಈಖ ಉಲುಕಚುದ್ದಿರುತಗೆ. ನಆರಿ ಅ ಜುಅಲೆರಾಬಂಖುಲಿ ಇ ಅಜ 

ಖೌಬುನ್ಷಿ ಅ೪ ಈರಾಣಲ್ಲಿ ಕ ೦ ಜವರ ಲಾಗಿ ಲಜ್ ಅರೊಲ್ರ ತೆ 
೫೩. ಜೆರಿ ಶಾ ಡಿಕ ದು. ಣರ ಆರಿ ನಿ ಅಧ್ರಿಆಸಲ ಕ ಜದ್ವೂ ಜು 

ಳಾ ತ್ಲೆ ಬ ಬಾಚಾರ್ಅದಿದ್ದಿ ಐಲ ಜರ ಹೊಲಗಂರಿಂಉಲು ದಧಲರೂಲಾಾ 

ಅನಾ ದಿರಿಜಲರು ಲಿಆಲಿರಾತತೆ 3ಬಿ ೨ ಜಜ್ಚುಕುವಿಬಲಿಬ್ಬಕ್ಕುಲ್ಲಿ ಬಿದಿಲಿಚಿ 

6೨2 ಅಶುಬಾದಬಿರು ಅಲ ಲ್ಸ ಜಂತಿ ಲಿಮಿಲಾಬಣು. 

೩. ಲಿರಿರಿ ಉಲ್ರಿಜ ಬಾಲಿದ್ದ ಅಬಿ ಯೂಬಿಡರಬ್ಲ್ಲ Ee ಬುಂನಲದವದ್ಧ 

ಉಣ, ಲವಲಿಕುಜಬಲಿ ದಥ ಶಸುದ್ರಯ: ಆಅಣಬೆ ಲೆಜು ರಲ 
| ಈಲ್ಲಜಸೋಖ ಸ್ರ ಲ್ಕ ಫಾರ ಲೀಬುಲಿ, 

ಬಾ "ಎಲ್ಲಾ ಅಕ್ಕರ ಮೂಬೆಯ್ Ad ಲಾಲಿ ಅಖಿಲ ಕ್ಯಿಜಾ 

( ಅವವ. ಮ "ನ 9೮೧ಲ ಈರಿಯಾರಿಉದ್ದಿ ಅಬಲಾ ಛಖಶಾಲಿದ್ದಿ 

ಬಿಎ ಐಡಿ ಘೌ ಲಿಎಛ್ರಲಾಂಔ 69 ಅಮಿಲಕು ಬಂ ಓದಿಕ 

ಖಂ. ಈ ವಿ5 ಇಲಾಚರಿ ದಾ ಹ ತಿ ಬಿಜಾ ಇಈಂಓಿ 5೬ ಲೆ ಜು. ಅದಿ 

ಐ ಆವಣಿ ಉತಾಾಅಡಿ ಅದಿ ಅಲಿ ರರಾಜದಿಬಿದಿ 

ಉರಿ. ಲ್ಲೊ ಲ್ರ ಖಾಲಿ ಭ್ರೂ ಯಯ, ಡಾ ೮೮ ಲೆಹತೆ 
೧ i) ದವಮಶಸದಾಸನಿವ ಅಶಾಬೆ ಪ್ರಕ ನಔ ಜನೆ ಲಬಿರಿ್ದ ರಾತೆ 

Ay ಅಲಿಖ3ನಿಶು Pa ಶುರಿಯ ಅಜ ಗತಿ ಅಐಿರಓ೬ಜಿಔ ಅ ಇಟಿ 
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ಜಿ. 

ಅ 
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ಆರಿಸಿ ೨೭೮ ಬೆಘೇಸೊಲಾರಔ ಔಶ್ವಾಯೆ ಜಾಳಅಬಿೆ ಅತವ a 

ವಿಲ್ಫಿ ಲು ತಾವಿಲ್ಲ ಅಬು ಶಾಯಿ ಹ್ ಇರು ಬಿಶಾಔ 
ಕಾರ ರನನ ಸ್ನ ಬಿ ರೂಂ ಈುಲಾಳಾಜಾ 

ಅ್ರಳುತಬಿ: ಇಲುರರಜ್ತಾ 6 ಖಎಶಾ ಪ್ಹಾರ(, ಅನಿ ಇಲ್ದ 
ಲಿಖಖ 'ಖರಬಿಜದಿ ಬಿಜಿಂಜೆಜು ತ 

ಗೆ 

೮೮೦ ಆಧಾ ಅಲ್ರಿ PN ಬಾರಿನ ' 

ಎಬಿ. ಅಳಿಘುಹೂಸಾಬೊನೆ ಜೆ ಅಬಿ ಔಲ್ರಿಖಲ ಉದ ಹಲಿ 
ಅಜೆಬು. ಭೂ ಬಾ ಸಲಿಜ್ಯ ee ತ್ತೆ ಓಲ 

ಜಾಜಿ ಬಡಾ ಅಲ ಜ್ Ns LR ಅರಾ 

೮೨ ಇಲ್ಬರಿತಿಜನ್ಫಿರೂಂ 5 ಮ ನಜಸೊಬ್ರಿ ಬಹಜ್ಞಾಪ ಜುರಠಿಲ್ಟ | 
ಜುದಿಲಿನ ಬರಾ ಲಿಬಿವಿಬುಲಕುದೆ ಲಅಅತೆ. +7 



"ಅಮುಕು ರಿದ ಜೆಔ ಯಜುಡದ್ದಿ 

ಅರು ಆ ಔಜಜಾಜಾರಾದ. 

pe ತೂ 

ತಾ ಡಿ ಇತ್ತು ೫ಬ “ಲ್ನ ನ ಬ್ರರಿತೀಜದಔ ಮಿಖ್ಜರಂದೆಐ ಆಮಿಯುವಿ ಎನ್ಲರಿಲಾಕುರೊಬ «ಈ 
fo ಇವಾ ನಾ ಸಿ 

ig ಕ ಗಾಗ್ ವಿಸ ಇಚ್ ಇಲ್ಲಿರಿಂರಿರಾಜಗೊಬ. ಜಿಐ ರೂಯವಿ: ಅದಿ ಬಲಾ £ ಲಿ್ಲ 
ಕೆ ದ” | 0 (ee £ ಳ್ಳ RE ER ಯ (sm) pd 

ಅಂಟ, ಅಲಿಜಾಲ್ರದ್ಧಿ ಜಿ.ಎಲಿಜ್ಲುಿ ಬಲಿಜ ಲಿರಕುಜಲಿ ಖಾಲ ಜಾಲ 
ಸ ಈ ಮ್ ಎ 

ಶಿ ತ iu Yo 2. ENT NE ಇಜಾಜ್ ಜ್ 

ಅಕಾ. ಲಿನ ಅರಿತ ಲ್ಲೂಬಿಡಿ 'ಕರರಿಕುಬಿ: ಅಜ್ಜು ಳುಲಆ9ರು 
ಶಿ 3; ಡಾ ಎಡಿ CN PoP ? ಸೂ ಪೋಲಿ ಓದಲಿ. :ಯೂಗರ್ರುಜಾಯಾಲುಅ ರ್ಥ್ದಂಲರು ಜ್ರ ತಾಲಿ . 

ಆಜೂ ಪೆ 90 ಶು eA ನೆ ಸಮಾ? ಇಚ ನ್ಗ ಸ ) 

ಧ್ಯದ್ರಿರ ಲಖಾಕು ಔಯ 9ಜುಜ CC SRC 
: CE es Ne, ಮಿ ಖಾ ಷೆ 4 
ಅಲಿ ಈ ಲ ಬಗ ಆಡೌಿ ಇಸ ದ ್ ಈ ೩). ಇಲಿ ಆನೆ ಹ್ ಅಗರಿ ಅಿಯಿಲುಕಾಜಾಲಿ ಅಜ್ಲುಳಿಸ 

ತಡಾ ಇಸ 1 2 ಗ ಡಾ ದ! EN [ey ಅಯ್ ರೀವ.  6ರುಂಲ ರುಲಜತ ಬರೆಶಾಾಬುಲೀರುತಾ ಬಿಬಿ 
ಸ Ky ಹಮ (3) 

ಅಲಿ ಲಿ 2 CL 

ಲ್ಕ ಲ ಲರುಜಂಯ ಲ ಅಯಯ ಲಕ 

ಲೆೈಭಾಲುಜಯರಿ ಬುಖಶೊಲ್ಧಿಶು "ಜಿಐ. ಆಅಲಿಜಾದಾಲ್ದಿ. 
ವಿಇಅಜಗೆ ಅಮುಬುವಲ ನಾ ತ ಎಯಿ ಅಜ್ನುಚಜಾಯಿ೫ನರಿ ಊಂ 

ಬುಬುರೇಅಜಾಜಸಲ್ಲ ಳುಂರುಲ 1೨ ಜಿಲ್ಲ ಉಠಿ ಲಯ ನೂಯೆಣಿ. ೭೪೦೨ 

ಹುಖಬೆ ಅಲುಖೂಲಔ ಬರಿಂಬೆಜು ಅರದಲ (ಈ%ಲಕಾಗೊಬ ಕೆ 
57೮೨೦ ಅಂಲುಜ್. ಆಲುಜಂ 9 ಸವರಜ ಅರಿ 

ಈುಜಗಯೆ ಜಲಿದದಐಃಸ ಜಲಿಠಅಜಲಿ ಉಬೆಜು ಬರಿಯ 
ಐಲಾಡಿ ಜವಳುಖಬೆ ಠರಂಜೂಲಕುರಾಲ್ಲಾಯ. ಆಕ ಶಿ 
ಬು ಅಕ್ಲೀಖ ಲಈರಾಉಬೆ ರರೆಖಕಖುಲ್ಬಲ (ಈ ಬಉಬೆ 
೮ ಉರಿ ಲೃದ್ಧಿರುಲಾಉದ್ಧಿ ಳಿ ಇಲ್ಬರಿಐಳಬಲೊಜೆ 
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ಅದ ಚ್ರಸ್ರಾಯೊರಿ 39 ಆಖ ನ್ರಿಜಸೋಬೆದು. ಅತಿ ರಔರಂಯಿಜಿ 
6ಬ ಈ; ಕರಯ ಜೆ ಜಠರ ಜತಾರುತ ಅಃ ಖುಲಾಸೆ 
ಇರಾಕೆ ಬ್ರಾ ಇಲ್ದಾ ' ಅಿಂರುಣ ಅ್ಣರಿಬವವಿಳುಅ ಜೆ ಖರ ಈಬಾರಿ 
ಅತ ಘಟ; ಲನ ತರಾಲಿ ಭಾನ ಘಾಲಾ ಬರಿಲಿಕ್ಕೆ 
ಸೋ ಆಲಿ ಜಲ ಜಜಶುೂರಕೌ ಿಲ್ಲೂಡೆ೨ ಔಣ ಔಯ ಆಲಿಕೆ 
ಅಬೆಎಖ ಅಬಬ್ಕುಖಔಲಿಶುಜಂಬೊಲ ಅಔತಿಕುರಿಂ ೨9ಸಿ ಲಿಆಲಿಕಾ 
ಅೊಖೊ:ಸೆ ಘಔಅಯಾುಲಿಲ £೦ ಅಶ. 
ಅಯಿ ರಾಶಿ ಅಲಿ ಅಸ್ಟು ಲಿಲಾ ಆಲಿಕೆ ಎಬ” ಅಭಿವಿಮಿ ಊದಿ 

p3 

ಅಬು? ಲಾರು ಅಶ್: ಜುಲ್ದ ನೆಪದಿ ಅಲ ಭ್ರದಿವ್ರೂಬೆಜ್ನುಡಿ ಎ? 

ಅಬುಖಾಬ್ಯಲ.ಅ ಅಲಿದ ಆಗ ಜೆಜಾದ್ರ್ಗ ಲೆತ್ರಿಕಾಜು ಬೆಂಡಿ ಆಈ 
ಅಅಂಬೆಲಾ ಲೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಅರು "ಡಿ ಶೊಡೆದಿ. 
ಲಾ ಬೊ ಲ್ಲ ವಹ ಶೂಯಿ ಬರಲಲಲ ಅರವ ಈರಿ ಆತಿ 
ದಿವಂ ಆ೭ಠಔಕು: ಔಜ್ಜೆ'ಚುಲ ಮೀಲಿಬಲಿಂಶಿ ಆ 6 ಈ ಜಬೆ 

ಬ ಪ್ರಲಜು ವಿಕಾಜಿ ಅಬೆ ಅರ pe ಚ ತ ದೆರು... 

ವಿಜ ಬೌದೆಬುೂೂದಿಬ ಅನ್ನಿರಿ ಸ | ಬದ 

ಆಲ ಅ್ರಶುಕಾ ಜುರಇಬಬು 

ಅ ಜುರಾರಜ್ರಿಟಿ ಎಯಿಕುಸಸೊಲಜಿ ಅಮಿತ ಈಡಿ ಔಟ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ 
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po ೫ ಸಾಕೊ ಜಾಯ ಜಃ J a ಸೆ 
ಅಬಜಲ ಬಯ ದಓಿಂತರಾಜು ಉಂದಿವಿ. ಇಂದು... ಜಾರ: '  ಅಕುತೀರದ 6೫) 

| ~~ vu 

J Nm, ೨ ಜಸ ಅ ಸದ ತ್್ ಲೆ p 
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೯೫೫7. ಠಡಿಲೆ ಅಜರ್. ಸ ಜೆರ್ರಿ ಸಲಲ ಡಖುಸಿ ಇರುದ್ವಿ ಖಲು ಈ ಧಿ 
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ಲ್ಲ 9ರ ಇರು ಇ೦ರಿಎಆ್ ಸಿಂ ಕೆ ಬಿಲದ ಕ ಯಂ ಶಾಖಾ ರಿತ 

ಆಂ. 6 ಅ್ರಿವಿ ಖಂ ಯದಿ ಅಗಿ: ಬಟ್ಟಿ ಅರಲಿರ ಕುಎಗೋಬ ಬಿ: ಸ ಅವಿ 
ype ೯ ಈ ಇಕೆ ದ 4.4 1 ಸಾ ಲ ಣ್ ತಸ ಇ AUER ನ ಈ: ಜಯ ಇದಕ ದಂ ಜತಗ ಪಾದ ದವಶಾಖ 

tec : ದಿ ಸ P ಇ ¥ Pe i ಬು ಬುಲಿಖೊಳುವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲಿವಿ ಭಿಕಾಜಿ ಕ ಅಿವಿರುೋ ವಿರಿ ಜಾ 
yy . ೫3 ತು 

ಘ್ ನ್ನ ತ್ಮ ಡಿಗ್ ಕ್ರ 32 ಳಾ ದು. ೬ ಲ್ಪ ಭಧ ರ್ಗನ್ನಾ ತ ಪಾ ನ | wf [3 ೫. swe A 7 er op) ಉಟ) ಟು ಅ)... SRO ಇ) ಟಾ] ೫.) ೫.) ಶೆ %' ಆ. pM, I} U7 ಸಿ ps 

ಚನ gl ಮ್ ರಾ ತಂಟೆ ತ ೪ pF 
Kk ಸವಿದ Mosh ಬಿವಿ ತು BK SRT IG ಆ" ks ಯ pans [ad ಎರಾ ಇರಿತ ೨ 

| 

[3 7) Fees fo ಗ ತ ಸಿ ಳ್ಳ PN ಇ ಗಾ” ಸ | Y ಡಾ ತೆ yy (೯ ನ ಇ er - 4 Ly ಡಿ ty RR] 

ಬ್ಮಾಲ್ಮುಇರಿರು ಡಿಜುಕರುಭಿಬ ತಂಡ. ಅಲಾ ನಾಲ ಬಿಬುಶಾಲ್ದಿಾ ಆತೆ ್ಲ 3 ಬೊ ತೆ 
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ರಾ ಹಗೊಬೊಲಾಇರ ದ ತಂಣುಲಿದಿರಾಜಾ ಶಯ ಖಾಜಿ ರಿಂ | ೮ | 

ಅಲುಲಬ್ಅಜಸಲ ಲಾರುಶ್ ಇಲ್ಲರಿಯಆಸೆರಿಕಾಖೊಬೊಂ್ ಲ೧ಲರುಲ್ಬದ್ಟ 
vw | » 4 

ಈಬಾರಿ ಆ೦ರಿಲೊಲನಗೆಂಲಿ ಜಾಯ 

2. 

ಜನೊಲಿಆೆ:  ಅಯುಕಾಒಗರಿ ಬಲು 6 ಅಷೆಟ ಕಾಲೆ ಬಿಲಾಲ ಬಾ 

ಕಿಲಾ ಜಬಿಲರಕುಫೌದಬಿ ನ ಇಲೆ ಬಿ ಜಿತ ಲ್ಬೂಲ ಬರಿ ಜಮ 

ಘಾಕಜುಣೋೊಲೆ ಜಿಜ್ಯಾ ಜಿ ಕಾರ ಪಔೆಜರಿ ಬ್ಬ ಔಟಾಬೆಜಾ. 
ಅದಭ್ಯ ಕುಂಡೆ ಬೆ ವಿಜೆ ಶಂಕು ಕೊಂಬೆ ॥ಲಿಉುಕಾಲಾಯ ಅಜಾ 
2೮ಬೆಜು ಲಾರುಲ್ (ಈಶಾಲಸಂಬೊಯೆ ಔಯ ಜಲಜಾ ತದ 

` ಖಧಳ್ಳಬಿ  ಆಳಲಿಕುಣಂಬರಿ5೬ ಬಈು5ಐ ಪಹದ್ಲಿಜ] ಔಯಯ್ರಕ್ನಾಬಿ 
ಯೇ ಅಜ ಮೂಾಬಾುದಿ ಓದಿಸಿ ಜರಶಾಧಿ ಅಯೆಬ್ಬಜೆರುಲಿ ಎಲ್ಲಿಲ೮ಾ 

೭ ರ ವಿರಿ ಜ್ಲುರಿರ ಕೊಡಲಾ ದವಸ ಭತ ೧ಬಿರಜುವಿ 
ಬಿರು “ದೆರು ದ್ಲೇಜೆದ-” ಅಿಔ' ಯತಖಾದೀೋಖ 6ಂಧ್ಯೂಯೆಯ ಬೀಳ 
ಬಂೆಂಬವಿಖುತೌಿ' ಉಾಲೌಾಾ ಬುಡಾಜಯಜುಲಿ ದಿಲ್ಲ ಜಲಜಾ ಯಠಾ ನಂ 
ಜೋಬಜ ಅರಿಲ ಕಂನಿಖಟಲ ಆಳಿಖಾ ದ್ರಾೂಯೆಐ-' 
ಐಿರೊಐದಿ ಉಪ್ರ ಲಾಲ ಡಿದ ಆಸರ ಉಮಿಯಟಿಬ್ಬಬೆಲಿಕುಖಸಂಟೆ 

8೪ ಛನುಿಅಜರಿ ಎಲ್ಲಿದ ಜಲ ಲಿಿಆಂಬೆರಾ ಫಿಜಖಿಬುಣ ಅ 
ಅಲಿಕುಜೊಬೆಂಲ ಔಬು2ಯಸ ಉರಾರ ಶಂಕೆ ಲಕಾ ಔಜಖಬಜ್ಛಾರಿಲಲಿ ಈ 
ಮೆಜ್ಞುಖಜ:. ಅಲಂ ಫಹ ಬಜ್ರಾೌಜುೂಔ ಖಾ ಖಿಬಿಬಂದೆ ಲಿ 
ಅಲ್ಪ "ಬಿಂಬಾ ಬಳು58ಬಜ ಬಪ್ರೊಜಪ್ಸ್ ಖಾಜ ಇರು ಜಾಲಿ 
€ ಜೂಬೆ ಇಲಾಅಾಂಜಜಾರಿದಿ ಜರಿದ ॥ ಬ್ಲಾ ಛಲದ 
ಅರೆಯಲು ಬಠಅ ಬಂಬಜನ್ಸಾದಿ ಅಅಂಬಿಕಜಾಬ್ಲಂವವೆ. ಅದಬ್ಬ 
ಜಲಿಕಾಖೊಬೆ ಲೌಡಿ ಇದ್ದಿ ಜೌ ಎಲನೆಂಪುರುಣಾಟೊವೆ 
ಪುಜಯಿರಿಅಲಾಲದಲ್ಟ ಅರಿ ಇಯುಅಲಾರಿ ಎಂ ಓದಿ ಔ೦ ಜಲಾಲ ಔಂ 
ಅ ಉಲಾರಿರಿಈ ಜೃಲಾಉಖಾ ಓಔರಿಂಲಾ9ಿ ನ ಆಜು ಬೆರೆ 
$6ತ್ತಿಲಿಂಯ ೨೮೦ (ಕಾ ರಾಆ್ೆಂಬೆ ಶೆ ಜೆ ಒಳ p pe. 

ಲಿಜಲಿಖಲ ಆಲಾ ಡೇ ಆನೆ 
ದ)? ದ್ದ ಜ್ ಬಿ (ನ ಕ್ಯ k ಭ್ ವಾ pe | ಜು aE. ಎ ಹ ( 
ಅಖಾರ ಲಲಿ ದಿದ್ಧಿರೂಬೆಜ. ಡಿಬಿಲಭೂ ರೂ ಓದಿ ಎಐ 

ತ್ಸ 
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ನ ಬಿ ಂದಿದ್ದರ್ದಿ ಅಧಿಜಿಬಿಳಿಳು ಅರಿ ಯೊಾಪೆ ೫ಜಿ 

ಐಾಬಿಜುಖಸಬ ಭುರೆ ಅಜಾ ತಿ ಅ ಅಲೆಶಿಸಿಬಅ ಬಾರ ಜಸಲಿ'ಇ ಅಜಾರು 

ಈ ನವಿಲ Joo ದಿವಿಜರ ಟರ ಪಡೆವ. ಇಲೇಸ ಹು ಾೊಬಲ6 
ನಿನ ಅಲಿ ಜ್ರಜಲಿಜ್ ಬುನಲಿಬ್ ೦99 ಐಡಿ ಪಲ 
ಖೆ ಜಾಲಾ ಆಜ ಇಲಾದ ಇರು9ರುಈ ೨ಲದಿಐಆಾರಿಕು ತನ ಬೆ 
ಅನ ದಟ್ ಬಿಜಿ ಇಲ್ಲಾ ಹ ಲಿಲಿ ಈರಿ ಲಿಂಲಾಬವ. ಕ 

ಲ ಅೌದಾಂಲಧ್ರಾಯೊರಾ9 ಅಿ್ಲಾಳಬ ಲಾಯಿರನ್ರಿದಲಿ ಎಬಬಿ pr 

ಲ್ಹಾಶೊರಿಲ್ದಿ ಇಲ್ಲಾರಿ ಜುಶಿಜಸಿ ಅಭಾ ೨5೫೦6 ಲಅಲ್ಯಜಸೆ | 

ಇ. ಉಲ ಲಿಜಔ ಎಜಲಿರುಜ ಟಿ ಬೊಯೆಐ. ಅದೆ ವ |ೃ | 

ಲಿಮಾ ಔಜ ಬ್ಯಾಡಲಿಸಸ ಬಿಬಿ ಶಾಲಿ 69 ಇಳಿ ಐ ಅಬಾಲ] 
ಆಾಯಲಲ್ದಿ ರಂ ಬಇಲ್ಟ ಚಾ ಸಾಜಾಜ ಈಬ ಇರಾರುಈ ಎಬ್ಬದಿಐ 

3c | ರಲಿ ಅ್ರರಳಲಿ ಬಿರಿ ಇಲಿಲ್ಲು ಜೊ ಹ್ಡ- 

ಅುರಾಅಯಿಜ್ ಜಿ pe ರವಿ ಕುಶಿ ಲಿ ಕ್ಲೆ ಕಾರ ' ಲ 
ಐ. ಆಜದಲಾಲಿರುಲ್ಲಿ ಲಿಲ್ಲ ದಿಬ್ಬಿಯಐ ಅಲಿ ಅ ನರಂ ನಳ 

೪ *ಅತಿಲಾರಿದಿ. ' ಉಲ ಪಸೆ ಅಕೆ ಲ್ಲಾಖಾಲಿ ಕುಳ ಆತೆ ಲೆ. 

ಅದಿ ಕದಿ ಊರಾ ಕಾಸಿ ಲಾಲಸ್ ಅಖಾಡ ಲಾ ಜಾಂಸೆದ್ದಿಅಬಾ | 
< ಬ 1 ಎ | 

ಸ ಕಾವ ಬಯ ಶಾಲಿ ಜೊಖಾಜಬಾದಿ ೮ ೨೫೫೨೨ ಗೆ ಜಟೆ ಧೆ | 
ಠೌ ಆ. ಇ ಲಾಬೆ ರಿಇುಲ್ವಾರಿಕುವ ಐಲ್ಲಾಬಿದಾ ಜೌಬಂನಿಣ್ಲಿ ಬೆ ದಿಸೆ ಶರಾ 

= ೦ ಬ್ರಶ್ ಲರಿಲಾಂ ಓತಿ ಈಜಲು ಈ ಇದೆ ಇ ವಿರಿ ಜಾಬ್ ' 

ಲ. ವ ಏಳೂ ಲಿಜಿ- ಅಡೆ! ಬಲಿ ಕಸೊ ಅ್ರಕೌಲಿನಿಅಖ ಎ೭3 ಈಜು ಲಕ್ಕ 

ರ ಹೊಬಿ:ಸ ರಲು! ಜಟೆ ತೆ ಕಾರಾ ಹೇೌಕ ಸೂಜಪ್ಲಿ ೦95 ದಲ್ಲಾ 

೮೫೧. ಲ್ಲಎಸಾಲಾಯುಲ್ದಿ: “ಜಲಿಲ್ ಬ ಇಲೆ ೮೦ ೨೨ ಬಜಿ ರ ಆ್ಧಿ ಕಾಜಾರಿ 

೨ ಔಯ ಇರೆ ೧ಿ್ರೂಲ್ಛಂಿಂ ಮಕ್ಕ ನಔ ಲೊಕುಃ ೮೧5 ಇದಾವೆ | 

AS: ಬುಖಶಬ ೪ ಅಜಂ ಅಾಜಾಜ್ದುಇಲಿಲು. ಈತ ಇರು ಕಾಂ ಸಹಜತೆ. 

_. ಶೌಂಶಾಧಿ ಲಿರು ಅಶುಜುಖದೆ ಶಾಲಾ ಬರಿಕಿಡಿ ರ "ಇಲ್ದೆ ೨೮. ಟರ ಖು 

ao ಡಿ ಇಬಾಬೆ ಜ್ಯದ್ದಿರಾರಾ ಯಾವಾ ಆಹು ಆಗಿ : ನ್ವ ಯಾನ ಜರಿ 
ಯಾಂ ಔರಿಜಾಜಾಲ್ಲ ೫ ಯಿಢದ ಶಿರಾರಿಇದ್ರಿ ಬರಿಯೂ ೨ 

ಣ್ಯ. ೦ ಅುಳುೂಖಲ್ಯ... ಅಅುಅಜ ಬಜೆ ಲಿಶಾಕಸಪ್ರಾಾಯ ಫಕ ಜಲದೆಯ ಅಜರಿ ' 
k' 

: 
ತೆ 
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On ಉಂ ಇಳಾ ಬೆಲೆ ಬಿಎಅಜಸೆ ಅಸಾ ಅಜ್ಯಶ್ರುಂಶುತ, -ಹುಲಲಲಕುಡಿ 

| ಅಜಿ ಪಾದ ದಾಖ ಬಾಬಿ “ಆರಿ ಬರಿಜಾರ ರಾಡಿ 

ಅಲಿ. ಖಾ ಜಿ ಲಲಿ ತ್ರ) ಆಳು ಲಿಯ. ಔಟ ಲೌಬು ತೆ 

ಬಜ ಜಲಾ ಇಷ್ಟ ಔತಣದ; ಅ ನಜ ಖಾಲ I 

ಬೌಲಿಾಬ ಅನಿಲ ಔಲೌಬ ಅಲಲ ಲರಾಜಗೆಬೆ ರುಡಿ ಅಿಕಾಲಕೆೊಯ ಇ ಜೆ 

>; ಜು ಲರುಪ್ರಶ್ರಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ ಇರಾದಿರಿ ಲೆಅಿಜಾ ಜಾರೆ ಲಈಾ ಅಧ 

ಜ್ಯ: ಈಜ್ ಜಾಲಿ ಅಲಾಬುದಿ ೌಾದಿತರಿ ಶಾಖಂ ಜರ ವಧು 

ಗಾಡಿ ಶಠಘುಳುಣ ಬದಿ ಬಲಯ ಅಧುಲುದರಿ ಅಖಲಿಲ್ಲೀಬೆಳು 

ಲಿರು ಸಾತ್ ಎಬ ಪರಈ ಗಾಯುಧಲುಲ ಇಲಾದ ಅಯ ರಿ 

ಲಾಲ: ಅಃ ನಾದ ಬಿಲ್ಲಾಬ ಪ. ಅಮುಕು ಬೆ ಜಲರಾತು ಕಾಹು, ಶಾಜಾಲ 

| ಅಲ ೦ ಐತಿ ಅರೆ ಶಾದಲ್ಲಾಯಿ ಅ ಅಖಾಜ್ಞಕ್ಷಿಕುಅಾ ಜುಲ 

ಅರಕೆ ಲಾಲಿ ಅಂನಿಲವುಖ ಅಂಬಿ ಅಬಲಾ ಬ್ರಪ್ರಯಿಣಯೆ ಜಾ 

"ಈಯಐ ಜೀಲಯು ಅಲಾಲ ಎಲಿ ಜಿಪ್ಪುದಿ ಓಿ್ದಿ ಮಲಂ ನ ಜರಶಾ 

ತ್ 

೮. ಆಲಯ. ಅರಾಜಾಯರಿ ಧೂಲುಜವಿ ಜಿ ಅವಿ ಅಜ್ಜಾಅ೫0ಯೆ 

ನೂರಿ ಲಮ ಡ್ ಧಜರದರ ಚಲಿ ಇಟ್ಬಲಾಂ ಜೌ ಅ 

ಟೆ. ಇ ಅಜಿಶೌಬುದ್ದ ಲಖನ ತ ನ eh ಜಾಪಿ 

ಈಎಸತಅ' ಪದೆ ಭರದಿ ಜ್ರಮುಂಾ ಅಖಿಲ ಜನಿ ಕಿಣಕಿಲುಬಾಯಲಿ ಶಾ | 
ಸ 

ದ. ಜಿಜಾಲಾಜಾರಿರ) ಅಧ ಇಲಿ ಅರ ಈ ಈದು ಜು 

ಅಸೋ ವಲಿ Ls: ಅಬೂರೆಔ ಜಾರ ಈ ಆಜಿ 

ಲ್ರಯು ಲು 'ಔಲ)ದ ಲ) ತಡೀಲಿ ಲಂಖಜಿದೆ ಲಿಜ್ದಲಂಬಜು 
ಡಾ] ಟಾ ಬಯ x 1 

ದೆಎಿ. ಅ ಲ್ಹಾರಾರ ಆ ಅದಲ್ಲಿ ಬಿಜು 35ನೆ ಅಬೆಕ್ಷ ಲು9ಸ೮ರಾಹಕೊಬೊಂಜ 

೨೬೦೫ ಅಯಿ ಲ ಆಲಯದ ಲ ke ಈಖ 'ಸಮುಜ್ಞುದಿ ಲಿ (ಈಜಿ 

ಔಯ ಅ್ಚಆಗಲು ಒಆ ಅಹಂ ಈರ ಕು ಬಾಬೆಜು. 6ಯಾಕು 

ಅಲ್ಲಲ ಕರಿಲಲ್ಲು ಅಯಿ ಯಶು ಒಬಮಿಖಂಬದೆ ಜಬಿಲಕುಲಾಬಿ 

ಈಸ (ಇದೆಯ « ಅಜ್ ಯಿಲ್ಲ ಲಔ ಆಲ್ಲಬ ಅಲ್ಲರಿ ಅಜ್ಜು 

ಲಿಂ. ನ ಲು ೬1 ನಲು ಆಲ್ಲೆೇಲಲಿ ... ಅಹ್ಜ'ಯದ್ಧಿ ಅಂಕಣ 

ಅರು ಅಿಜುಖಬಲ್ಲೆ೨ ಖಾರ ಅ ಶಾದ್ಮಿ ತ 

ಔಣ, ಲಿಜಲಿ ಅರಿಬ್ರಲಅ ಉಳು ಛ್ರೂಲ್ಮ ರಿಆಗಳು ಐಂ ಅಲಕಿಲಾ ಅ೫ ಬಿ 

ಸ್ರ 
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ಲ್ಪ 

ಲ. 

ಈ. 

೮: 

೮೦. 

CAG 

ಅಲಿ. ಬ 

| 

ಇಯಿರಾಆಣೆ. ಇ. ಅೊ೦ಿಆಲ್ಬಿಐ- 

ಶಾಲಾಜ್ ಆಳಿ ಡದ ರವದಿ ಈದ ಲ ೮ಅಐಹ್ ಲಿಔ ಅಮಿ ' 
ಜೆೌಜ್ಟೂಜಾಐ: ಅಯಜ್ಜಜವಿಕುಜಂಬೆ ಲೆ ರಂ ರಿಯ ಲ್ಲರರಿಲಿಬಯ* 
ಇಂ ಅಕ್ವಲಾಚದು ಅಲ್ಪಜನ್ಕ ಲಲಿ: ೦ ಆ 
೨೫೧ ಸ ಪ ಶ್ರಿಜನೆ ಹ ಜರಾ ಜಾ: ಔಮಿಕು: ಅಲ: 
ಅಜಔ ಬ್ರಮಿಜುಯಿ ಜವಿಳಲಬರಿ ಅಲಖಲಲಿಜಡಿ ಈ ಅವಿಜಲ ಲಿಜ್ವಲಂಬೆಲ' 
ಇನ್ಫಿಜ್ಞ । ಅಲಅು ಔಯಜ್ಞುಜ: ಅಲಸಂದೆ ಬ್ರಮಜಾಶಾ ೨ 
ಬುಬುಜಾಯಿ ಬುದ್ಧ ಜಲಲ "ಅಜತ ರಬಲಇಣು ಜೆ | ಅಅಂರುಜಾರ( 
ಅಲಿ ಎಬುಖುಬಿಜ ಅಂಉಾಮಿಕ್ಯ 0 ಅಜ ಅನ್ನ ಅಮಿ fe 

EO 

ಮಿ ಬಾಲಿ, ಬಿಲಬಿಅಿಜ್ಛಾಳ೫ಅಯ ಲ್ರಲಿಅಾ ಜಾಂ ಎಲ್ಯಫಿ ಇಪ ಡಾ 

ಲುಶಾಖಿ ಇದಿಕಾಶಾರುಂದಿಕೌ ಖಬ್ರೆ ಖಂ ಜರೆ"ಬಔಜ ಅುಖಾದಿ ' 
ಜೀಜಿ ಕಎಎಐ ಎರ ಲುಶಾಯ ಇದ್ದಿಆಾಉುಲ್ಷಾಯ ಅಶಾಗೆಲಿಜಾಡಿ: 
ಜೇಲು ಆಜು ಅಕಲಲುಲಾಬ ಶ್ಲುಭ್ರಿಂಐಔಿಯಪೆ ಈರಿ ಶೊಡೆಂ. 
ಇಯಂ 'ಭಜಲಿಳಾಂಸೊಬೆ ಅಲಂ ಬಾಜಾಗಪಿನ್ತಿ ಅ ಆಂಕೂರಿ ' 
ಬೌ ಉಬೆವಿಯೇಂಯ್ಬುಲಿ ಶಾನಸಲಿಕಾಖಕೊಬೊಂಗೆ: ಈಳುಜರುುವ ಬ್ರ 
ಖಾರಾ ಬುರಾಬಯ ಲಅಲಿರುಣೊಬಂದ ಔಜಬಂಯಿಸದ್ಧ ೦೪ಲರಾ೫ೊಬೆ 
ರ್ಯರಿರಾಖ ಜಶಾರ್ತುಖಿ- 

ಜನರೆ ಆಾಳಾಜಂಬೆ್ಲ ಆಕುಣೊಬೊಡಿ ಈ೬ಜಿ 
6ಯೆಲಿ ೮%ಪಿಕಾಉಗೊಬೊಗೆ ಬಂರಾದ್ದಿರೊಯ್ದಿ ೮ಆರಿಕಾಖೊಬೊಕೆ 
ಔಲಂಯಲ್ಬಿ ಅಲ ಲೌತುದ್ದಾೂಂ೦ ವಯು ಸಾಯಿ ಅಂಕು ಅಮುಕು ಲಬ 
ಲಔ ಇಲಲಿದ್ದ ಬಮಿಕ್ರುಯಿ 

ಧ್ಯೂಂನಿರಿ ಯಡ ಆಲ5ರಳಿಖ ಅರಬಿ ಕುಬಸಾ ವ್ರೀಯೆವಿ ಇಯೆ 

| 
& 
ಶಿ 

" 

ಬ್ರಬಲಿಕಾಳೊಬೆ; ಅಎಿರ(ಬೌಲಿ ಇಂಬ, ಬಿ ಅಂನಿರೂಬಔ ' 
ಪನಃ ಶಬದ ಆ9ರರಿಐಎ*ೆ ಔಜ್ಯಜಾಂತಾಖಗಿಲ್ಲಿ ಈರ 

ರಜದ ಔಔ್ಷಜನನಿ ಜಬ್ಯಾ ದದ ಅಜ್ನಾನ ಬಬಲ್ 
ಬುಕ್ಕಿ ಎಲ್ಪಿವೀನ್ನೆರಲಜಿ ಅಭ್ಬತೆ ಔಂತ ನಮಿಲಟಿ ಬಿಲ್ಲ ಅದಿ 
ಜಾ ಔಲಖ ಅಿಆಲಿ ಈ ಈುಂಬುರೆ ಅಅುಆಸದ 9 ಅಜ್ಜರ ಅ 
ಬರಲು, ಲೆ ಇರು ಜುಲ ಅಂದಿರಿ ಎ ಔಯ 
LAC CE ತೆ EES ಡಸ ಅನ ಅ ~~ ಬಬರ್) ON ಕ್ ೧೮ 1ಎಲೆ ಟ್ಟ ಲಯ ಈ OK ಖಾಲರಂಧೇ ಆತಿ 

ದಾ ದ್ದ ಚಿ ಮ Oss mena ns ಸ್ ತ ೦ 8ಬಐನಿಹಖೊಾಲೂಯೆ 



ನ 

bes A 

aD. 

ದ. 

Bo. 

.೪ಯಿಕಾಆನೆ. ೫ ಆರೇನಿತಲಯ ೨೫ 
ಅರುಯಿಕ್ಕಾೂ ಜಾ ಎಂಬೆ ಜು ಅುಕಾಖತಿ ಅಬಾಟೆನಿ ಔಡಲ ಮು 
ಲಕಾ ಲಲಿ ತೊಲೊಯೆ ದೆಹಲಿ ದಿಲೆ ಮೌದೆಯ 
ಅಜ ಅತ್ಮ ಲಿಲಿರ ಬ್ರರೆಲಿವಾ ಅಲ್ಮಿಶಜ Ee ೨9೫ 

ಲ್ಸ 5859 ಜೃತಶಾ ಚಲ ಜಲಲ ರಕಶ್ರಿಶೂಖೆಜ್ೆದ್ಬಡಿ ಲು 
'ರುಆಸಇಲೂಂಖಣಿ ೪ಎ ರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾದೆ ಈರೀತಿ 
ಅಶೌಲಿವಿಅ ಎಲ್ಲತಿ ಆತ 99 'ಫೈಲಾಂಟಾರದ ಬರಿ ಶ್ಲುಅಧಖಾಬೆಜ ಇಂ 
ಅಲಂ ಲಿಜಿಲಅಬೆಬು. ಯಲಿಲ 3೪ ಅಲ್ಲಲ ಆರಂ 
ಅಯಿ ಶಾಧಿ ಬರು 6 2 ಬ್ರ ಧ್ಯತೌದ್ರಂತಾರಾನ್ಮಾಬು ಇತಿ 
ಲಜುಜಸಅಜ೨ ಜೆಜು ಖುಜಧ್ದಜಾದೆ ದಟ್ ಅರುವ ಆರು ಲಾ ಮೆ ಜಿವಿ ಬಮ ಇರುಯಿ 

ಲಳುರಾಣಬ ಲಿಖಾಔ ರ ಆಲಿಕುಣೊಬೆೋದನೆ ಛಾರಿರೆಚಿ ೫ ಅಲೆ? ಅಲ 
4 ಹ ್ಯ ; ಹಾ. ಅಸ್ಥಿರ ಉ್ಟಚಜಾ ಐಪಿ ಬುಣಾಬೆಬು. ಲಿರು ಆಗಲು ಅಲ್ರಿಖಸಲ 

©. 

ಬ್ರ. 

ಕ್ರಾ ಇ. ಓಪ್ ಸ ರ he, ಕ” ಇ ತು | ಸನ ಗಾಗಿನ. ಇತ್ತು ಕ್ರ. ನದು 7 ಮ FN 4 ಸಕ್ಸ್ ಇ 
೯ ಅಜ 3, ಟಿ. ಯಿ ಸಾಂ ಖ್ರೋಟಿ ಬಾ ೫ರಾ ಚ್ ಸ 

ಹ 

ಹ ~ p vx ಲಿಬುರ ಈ ಜೆ ಮಿತ ಸಾ ಗ 5ೌಜಲಿರಾ ಸಿಎ: ನದ ಛು '೧ಸೆ ಖಾ; ರ್ Se 

5 Pk ಲಿಕ್ಜಿಲ ೦ ಐ.ಎಂ ದುರುಕಯು ೭ ಜ್ಯ 
ಎ ಸಂ ನಗದೆ ೦೮ ೨5ಅತಾಈಅರಾಣೂ ಬಾಯರ್ ಟ್ 

ಅ೨5 ಔ೨ ರ 3 ಇದುೂಕಯೊಲ್ದಿಳಾು ಲಿಆಲಿರಾಾಬೆ ದಾತ ಬುರಘ 
6 ಕಾಜ ಫಾ ದಿಯಾ ಎಆವಿಕುಜೊಬೋಣಿ ಅಂದ ಡಿದ್ಧಿರಾಅಜತೆ 

| ೪ ಲ್ಯಾ 
ಅ ಇ್ರಜ್ಔರೆ (೬೮ಲೂತೊಬೊಂಗ್ೆ ಬಾಯ ಔಜಾ ಇಬುಲ ಎರಿ; ಅದು 

" ಪುಖ್ಯಯ. ಲಿ ಇಬೆಲ್ವಬಲಿರಾಉೊಬೆ ಔಂಯಿ ಐ ಅಜ್ಞಾಳುಲಜಳಿ' 
ಜಾಣನ ರೀಲಿ € ಜಿ ಹಮಿಬ ಅಶಾಜಲ್ರಾದಜು. ಐ 
ಈೋಯಲ್ಭು ಉಖಾ ಬೆ 5'ಔರಿಜಕ್ರುಂಣಿ ಬುಖತಿ ರ್ ಲಧಾಜಉಗಂದಂ 
ಬೌ ಇರರ ದ ಅಜ್ಖೌಬ ಬುಲಿ ಅಜ್ಞುಅಖಯಿತದ ರ್ಥಜಿಕುಖಅರುರಂಖಜಿ 
ಉಣ ಈ NO ಲೇಖ ವಸೋಬೆಬು: ಣೆ 

358. ಔಣ ಲಯ್ಲಾೋನಿಿಜಂಿ ಜ್ಞದಿಲ ಕೊಳ ಫೆ ಅದಲ್ಲಿ 
ಇತ ಖು. ಲಿ ೧೨೬ ಬ್ಲೂ ತ. ರುಂ ೮) ೫) ಮಫ ಅದೆ 

ಬಲು ಸ್ಟ ರಿತು 5ಬಿ ನನರ? ಇಲ್ಲಿಗ ೫3 
ಶ್ಯ 



272 ಅಯಿಜುಂಸೆ0್ದ ಜನಎವಿಆೆಲ್ಬದಿ. 7% | 

ಲ ಸೊಬೆರಿ ಆಜ ಜನ್ನಿಅ ಬಿಕ್ರಿಖಬಲ್ಲನಿ ಜಲಾಲ ಲಬ ಅಾಡ್ರಿಲ 
ಐ ಅಿಂಕುಔಜ3 29 ಈೆಲಿಖಾಬಲ್ಲಶಾ ಅಲೆ ಈರಿ ಹಗೊದರಿ: ಅಬಾ ' 

ಅ ಅಲ್ಲು... 99 6೦೮ರ ರ ಕಿಲ ಔಲನ್ಲಿ ಲಜಾಔಕುಲಿಲಿಬಿ 

ಐನನಿಬಖಂಬೆ ಅಲೆ ಎಬುಂಜುಜ್ರ್ದ್ಲ ಇರೂ. ER ಔಜ್ಜಾಂದ ಬ್ವ್ರ 

ಅಯ್ದ ಥಿ್ಟೂಯೆ 'ಅಮಿಕೆಕ್ಸುಲ್ಲಿ ಅಪಿ*ನೆ ಅುಖಐ ಅಲಾಶ್ರಾಯಈ ನಜ > 4 
ಯ. ಅಜಂ ರಿಂ. ಇದೆಬ್ರಬರಿರಾಜೊದೆ ಅರನಿವಿಖಿ ಇಲ್ಲಾ: ಕಣ 

ಲಲ್ ಈೂಬೆಜ್' 99 ಆದಾಯ ಭುಖುಬಿ. ಬಾರೆ ಈ ಯಿಯ ಈ: 
ಲ್ಪ. ಕುಲಿ ಅಾಲಲಿಶು ದುಬ ಬಿಂಜಾಜ್ದೆ ವಾಜ್ ಬಔಜಾಔ 69 ಇದ್ಲಿ | 

ಜಾಲಾಗಲ್ಲಿ ಜನೆ ಮ: ಜರಾ ೧೫ರ ಈಜಿ ಬಿದಿರಜ ತ್ ಕಟು ' 

ಬಿಇ ಇಜುರಾಸಾಸಗೆದ ಲಿ ರಜ ಅಲ ಪುಲಿ ಇಲ್ಲಿಚುಲ್ಛ ತೆ ಬಿಕ್ತಿಜಾಲ್ಯೆ | 

ಅ.೦೦: ಬ್ರಿರಾಲಿಲಾಯಿ me ಬ ಜಮ ಪ್ರಣ ಲದ ಜಲ 

ಆಂ. ಅರಾರಾದಔಿ ಲೀಖನ ಮಲೆ ಮಲು ಬಿಮಲ 
೪೦: ಈದಿ. ಅಯುನಖ ಔ ಬದ್ದ ಆಆರಿ ಜ್ಞಡಯಖಸಲ' ಎಎಸಲಾ ಔಶೌಡ್ಛೂ 

ಅರಿ. ಲಲ್ ಬಿ. ಅಲಿ: nO ಜಲ್ಲಿ ಜರಾ ಖೊಟಬಿ, ಬಿನಯ ಅಲಿ 

ಬಮಿಕುಖಗೋದೆ. ಸ ಶಾಯಿ ಮ ಜ್ಯಲಲಿಾತುಜು ಇಆರ. 6೮3 ಹ 

ಅ- ಲಿಜಿಲಾಬಲು: ಈೂಶುಧಲಗ ಬ್ರನ'ಲಿಲಿಖು ಇನ್ನಿತರ ಭೊ | 

ಅರುವ ಜರಿದ. ಇಯೆಲ್ಹಆರಿಜುಆಗೊ 1 ತ್ಯಾ ಲ ಲ್ಲ ಔರ್ ಒರಿ 

ಅ. ಶೌತಿಜುತಯುರಿ: ಜರಿಐ. ಸಾಜತಳಾದಿಜ್ದಾ ಅಲಿ ಜ್ ಸ ಭಜ | 

| ಇರ್ಫಾಲಾಜ್ ಲ್ರಲಿಶ್ಜಾಂ ದ್ಮಿಜನೆ ET ಮ್ಮ ಅಜಯ" ದಜ ನ ಲಂ 

ಜ್ರಶೆಯ ಇಚಾುಂಲಿಐ. ಲೆ'ಜುರ ಶೂಯಿ. ಬುಲಲೀಸ ಲ ನಲಿದ ಕೋರಿ 

ಅಣ. ಲಿಜಿಲಾಬೆಜ.. ಜ್ರೌೌಜುಂಈ ಜಮುಳಯಜೌ' ಈಣಲಜಆಗಸೊಲ ರಜಾ 

ಈ. 'ಲಿಬಾಶ್ರ ಬಜಿ ಅತ: ಕ್ಷಾರ ಲಲಿರ ಇ ಜರಿಧೂದಿ: 
ಲು — ಸಾ ಣ್ ಕಿ ಲ್ಲಿ ಅಅಬಜುರ' ಪಲುಕ್ವಾಖಿ: ಇಲ್ಲಿ: ಉಲಿ ಅಳಬಹಾರಬಲ್ಲಿ' 

ಉ್ವಶುಲ ಬಿರಿಯ ಅಎರಟತಅಲಿದದೆ: ಲೌಯಜಾಲಾಕ್ಲೂಬಜಾವ (ತಿ 

ದೂ. ಲಿರುಒತೊಬೆಂ ಬಮ. *ಖೆಬ್ವಿಬಔೀಾಲೆ ೮ "ಸ್ಟೆ 

ಜ್ ಜನ್ರೆಐ ಊಂ ಐದೆ ಜ್: ಜಳ ಔರಿಕೂದಿ ದಿ 8 ಎರಕ 

ಇರಬ 56ರುಲ್ದಿ ಇರುತ ERE ಖ೮ಜಯಂಲೆ ಇಲುಕು 



ತೆ 

ಚ್ ಕ 

ಟಿ. 

ಈ. 

ಬಿಲ "೮ ಲಗೊಲೊಜೆ ಔಯ ಪ್ರಜು ಲಈಂುಗೊಬೆ ಬರೆ eye: 

ಬಿಲ 

. ಮಿಯರೆಫಾ ಇ ಬಒಡಿ ಜವಿಂರಬ್ಬದ್ತಿ ಅಶುರಿಮುದೆದಿ: ೮ಜ೮ ಲು 

is ತಯಿರಾಆಸೆ: ಕ್ರ ಅರೆೊಲಿತಲಲ. ' ಪತಿ 

ಟಯಾರ ಚುರ ಜಾಖಾಳ್ಬಣಲಿದೆ ಜದ ಲ೮ಅಾದೆವಿ ಶಶಿ ಬಾಲ ಬಲರ 
ಅಜ್ಖೌಯುದ್ದಿ ಅದನೆ ಛ್ರೂಲ್ಮರಿಲಿ ಬೂರೆ ಲೀೀಳಾಜಐ. ಲಿರು 

ಜು ಬುದ ಉಢಿಬೆಬಾರ ಬರಾಲಾ ಕುಜ ಬರಾ 
ವಿಕ್ ೭ಯೊಬರಿ ಅಳಿಲಜಾರಜಾರ ಈ ಜಾಲಿಯ ಬಾತ ಜಲಂ 
ಲೃಜ್ಷಾದ್ರಿ ಫಳುಯೆಯ ಅಜಸಲೆಬುದ ಔಯಿಶಾಧರಾಲಕೊಬೆ ಖಳ ಕುಲ್ 
ಅಚೆಲಿ ಅಠಿಜಯುರ ಪರ ಈದಿತೌಬ ಅಿನ್ರನ್ನಿರಿಂೆ $ಜುಯಲುಂಬಬು: 

ದಾ. ಅಂರಿವವುಕುಣೊಬೆ ಉಲತಾಯಜ ಆಳುಣಬೆವಿ ಶುಳಿಬಜಾರ' ಬಲ 
ಆರು ಬಿಜ ಲಾತಾ ಖಜಲ್ಬಲಲುಸಂಯ ದ್ದ ಖಾಧಿಯಯಾುರ ಜದ ಶ್ಲಾಂ6 
ಎಲೆ ಬಜ್ರೌೊಶುತತಇಸ ಬ್ರಿಬಲ್ಸಬಬಪೆ ತಾತ ಕನಯ 
id ಎಳಿ ಆಈಕುಣೊಬೆ : ಜಾಲೆ ಿ ಔರ ರಲರಿ ಹೆಂ 
ಲಾಬೆಜಾಔ ಆವಾುಜಕುಣೊಬಲಿ ಬರಿಂ. ಈಜು ಬಳಿಂ ಸ 
ಆಲಸ್ಯ ಅಅ ಇರೂ ರೂಈೌಿಂಎಟಿ ಅದೆಬ್ಬಿಜಲಿಕುಣೊಬೆ ೬೦ ಬಿಜ್ದಿಲಅಬೆಬು- 

ಣಾ 

ಬಿಎ ಜಲಿಜುರ ಈ *ಇಬೆಬ್ಬುಡಿ ಅಲಿಠಅಅ )ರಿಯ್ಬಲ ಲಿರಿಬ್ಬಕ್ರಿ ೮೫ 

ಖ್ಞಿಜ] ಇಬುಐಖಾಬೆಖ್ದ್ಧಿ ಇಲಾಂರುಲ! ಉರ ಖ್ಲಠಿಜ!ಬಲಬಿ'ಜು 

6೨81 ಅಂದ ಅಜೆ ಲಯ ಅಣು ಖ್ಯಾಲಿರರಿ ಲ್ರಲಿಳ ಚ೦೮: 

೯೮೮ ಅಆ. ಜರಈಂಲಿ ಬಿಜ ಅಂ ಜಲು ಅಜ್ಛಾಅಿಖಯಿ್ಲ ರಿ 

ಲೆಬ್ರಿಬಸಾಬೆ ಇಖೂಧಿಕ್ಕಿದ ಅಲ್ಲಾಳ:ಲಂಸಲಿ ೨೭ರ: “ ಓಂ ಈಕಿ 

ಲ್ವಲಿಕೆಆತಿ ಅಜ ವಲಿ ಸಿ. ಜರು ನಾಥ ಸಾಯ. 

ಲೆಡಲುಲೆ ಟಿಬಯೆ ಟುಮಿರ ಕಾರು ಜ್ಯಲ್ತಾಲುಲಿ ಭಢ್ಛತ್ಛಾಲ ಸದ್ಮದಿ 

೦ ೯ಲಕಾಖಸೊಬರಿ ಯಯ್ಯಾ ಜಯಿಶ್ಯಾದಿ. ೧ ಆರರುಸಸಂದೆ ಅಖಾದ ಅಆ 

ಜಾಲಾ ಇರು:ಆ್ಲುಂ ಕಶ್ಲುಲುಲಿ ಪುರಅಗೆರಿ ಅಲಿ ಈಶಾ ಈ ಈದ್ವಿಆಗಲಿ ಬಜ 

- ಲಾಬಲು ಲಿಂ ಪ್ಲಜವಿಶುಜಣೊು 5೦ ಇಉಾಲ್ಜಾಯಿ ದಲಾಲ್ 6೮2 

ಇಯಂರೊಉಡಿ ದಲಾಯಿ ಅಲ್ಬಂ ಉದ್ದೀಗೆ ಜಾರಿ ಪಲಿಶ್ಟಾಯ- ಅದೆಬ್ಬ 

ಜಬಿಜಕುಖರೇಎಲೆ ಅಬ್ರಿಜ೦ ಲರ ಈಬೆಜ್ ಈದ ಅಜುಚಖಯಖರಿ ಠ KM 

ಲಿಲ್ಲ ಲಘುರುಖಂಬೊಸೆ ಜ್ರಾಧ್ಬಾಲೂಲಾ೦ ೧ಈಲುಖೊಬೊಜೆ ಜು 

0% ಜೌಜೆರುಜುರ ೫3೦ಿಐ. 2934 ಬುರಳಿಬಳ್ ಉಲೂಕ ಬಹ 
Kas 
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ರಾತಿ ಎನಜತೊಯಜಾನೆದದಿ ಅಂಚಿನ ಇವಾ 

ಇ ಅಶಾಬರಿ ಅಸು ಧನಿ ಕಾಸ್ ಇಂ ಕೀರು NE ಅಜತ 

“wer 
- 

ರಫಾರುಃ ಬ ಅಜಾ ಬಬಖಶಾಟಲಾರ ಜಲಲ ps ENE ಬ 

ಲಾಟಿ ಜಲಜಾ ಬಖಾನಾ ಮುಡಬಿ ಲಾಲಾ ರಬಿ ಯಿ 
Te 

ಪೊ. ಜರ ನಾಲಿ: ಲೆಜಾರಹಾಐ ೨ Si ಔಲ್ಬರೂಶಾಂಸಯ 

ಈು. ಜಲಂ ಬಾಲಾ ಶಾಖದ ಬಯಿರುನಿಬ ಬಶಾಜದಿ ಇಸ 

| ಲಿಶ್ಬುರಾ ಇಲಾಖಾರ ಪಜ ಜೂಹಿ ಅರಬಿ; “ಕ್ಕ 

ಅಂ ೧ಭಾರಪಾರಾುಕ್ಬಾಂ ರಾಡಿ | ಢುಲ್ಯಆಗೂರ ಲಃ ಯರುಖರಿ- ಶ್ರ 

ಪತ. ಲ್ರಿರಿಜ್ಬು್ಜದೆ ದಿರ್ಲಿಲಾಬೆಜಾ. . ತಾರಿ ನ ಜುರಈಲಿನ ಷ್ಟಿ 

ದೊ ಇಟೆಲಿ ಬುಜ ಗೆ ಬಲಾ ದಬ ಇಸ ಯವಾತ್ಮ, ಲೆ 

೦೮ ಇದೆ ತುರಿ ನೌ ಬಜವಿಕೀಣಿೀಬಿ ಫಲ್ದರಾಯರಮುಶಾಲ. 

ಲಾ. ಬತುತ ಐಂ! ಆುಕುಣೊೋಬೆ ಅಡುಲಿ ಆಈ ನಾತದ ಅತ 

ಠೂ 'ನಿಡಅಂ .ಕಕುಅಸಬೆಲ ಮುಚಸ್ಸಿ ಹಲುಲ ಹು 

ಲಾಸ. ಇದೆಲ್ಲಿ. ಅದಲ್ಲ ಲ್ೆ ಲಿ ನಿಲಿಬರಿ ಖುತಾಖರು' ಎತತ ಊನ] 

ಅಮಿಂಕುಯೊಲ್ಲಿಲಾ ಈಂಾಹಕೊಬೊಂ ತ ಪೀಖಾಬಿ ಲೆ ನಂಚಾರಿ ಅಲ 

ಜೂರಾ. ದರಾ ಬಳ್ರೆಯುಲಿ ಹೌಯಲಾಖಾತ್ರಾ ಶ್ರಆಗೆ ಹೊಟೆ ನಟರ ಇರಂಬಂದಾಣ 
ಲಾ ಲಲ್ಮಿರೂ ಅಲ್ದಾ ಕು ಲಿಲ್ಲ ಕ್ಕ ಜಥ ಜಾ ಎ ಜ್ ಬ 
ಲಿಲಾಯಖಾಜುಲಿ ಆಡುವ ಉಡಲಿಖಜಾಲ್ಲ ಓಜ ಬ್ಬ ಮೇ ಸಬಲ 

ಎಮಿಖಣೊಜೆತಿಂಡಿ ದಿಲ್ವಅರುದಿ ಚಮಿಕ್ಸುದಿ. 

ಅಸ. ಅದ್ದಿ ವಿಬಜಾಲಿ ಬಬ್ಬ ಆವನಿ ಬಿಥೆಕನೆ ಬಿಜಾ 
ತ 3 ಲಿಖಾಬ'ಬು pS ಬನ್ನಿ ರ ಯತಾಶಾಲಿಚನು ಜಾಲ ಲ್ಲ 

ಬಿದಿ ಎಲ್ಲಬೂವಿಗ್ಗ ಇಂರಲಿ ಅಶಾನಅಂಜಾಬಡಿ ದ ಜ್ಚದರಿಕಾಾತೆ 

ಇಷ ೫ ಅಬೆ ಬುಖತ £ಅತೊಬೆಲ. ...ಅದೆಲನರಿ ರರಾಜ ಅಲ 

ಜರ ಇಎರಬರಾಔಸಿ ಈುಆ*ಬಳೂಂಯ ನ ಜಅಲಿಳಖೋಬ ಅಟಿ 

ಖರೆ ಔಂತ ನದ್ದಿಲುಲ್ಲ EG ಇಯ ಲಈಿಳುಖಸ3 6 ಔತ ಅಸ 

ಲು ೨. ರಾಜಿ ಅಜಲ3ಬುದ್ಧ ಪಜ ಅಲಾಲಾಖರಿ ಅಂಚ: ದಔದಿಯಕ್ಞಾಜಿ! ಇಲಿರಾರ 

*ಯೆಬ್ಬ ರಾ ಜಬ ರಲಿ ಜಂದ ವಿಸ ಚೇ ac 
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5 -ಅಲರತಾರಾನ್ನ ಡಿಐಜಿ ಜುಜೆ” ವಿರಿ: ಖಉರಿಕು ಕಔಾಂಟೆಬ 
ಆ ಎಂ “ಅನ ರಿಪು ನವರಿಂದ ಅರು ಜರು 
ಆ 'ಅಜುಈ ಬಜಿ ೌಾನ್ಸೀಅಲಿಕ್ಷಿ ಗ 1) ಶತಕ ಅನಿಶಾ 

FOr ಅಡಲ್ಲನವಿಕುದಿ ಎಬಿ ಓರ ಒತತ ಕವಲಿ ದಿಳಜ > 
ಕೆ  ಓಮೆಜಿಣೊಬೆ' ಅರು: ಆಖ ಅಖಲಿಅೂತಾಬೆ' ಕಣ ಈದ 
po: ಲ್ಲರ್ರಯರಿ. ಬಲಿ ಜಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಜ ಮೆಹಾಲಾ 
ಆ ಇಲ್ಲಿದ ಜೌಟ್ ಈರ ಈಾಂಬಕಾಜಾಲಿ ದಿರಾಣಿ೦ಎ.' ' ಆರಂ ಇದನ್ನ 
ತೆ  ಜಲಿಕುಣೊಬೆ ಇಲು5 ಲ೮ಿಜುಶ್ಟಾಲಿ' ಜಲಂ ಯಯ ಅಲ್ದ ಅುಜಿಟು: ಇ 
ಘ್ ಅ ಲುಅಾಲಾಕ್ದಾಲದಿ ಜುಲ ನೈಟಿಯ. ಲರದಿಆಜಶೊಲರು ಬವಳಿ: 

ಈ ಲ್ರಶ್ರಾರುಅ ಬುಲ್ರಿಲ್ರಿಯ ಜರಆಸ9 ಅಲಲಿ ಲಿಬಿಯ ತಲಾ 
ಈ ಲ ವಳಣಖಬೆಲಿ ಜಿಂ. ಅಲೆಜ್ಜಿಜನೆಜುಸಂಬೆ 'ಯಿಲಿ ಉಸೆ 
 ಆಖೂಕಅ ಆರಿ ಔರ ಅಳಯ ಔಜರಿ ಏಕ್ಷರೂಲೆಜು ಅಕುಲು 
ಪ. ಅದಲ್ಬಟರ ಕುಖೊಬೆ ೮6ರ ಬೆಲಂ ಜಲಿಕುಂಲಖು ಔೌದೆಜ: ವಿಜ 

೧.1 » ಕ 

ಎಿಜಾಜಲ್ರಔ ಲಾಯ ಅಳೊಳಲರ( ಎಲ ಕ್ವ ಲ್ಟೀಬಎರಿ ಜನತ 
p 

ತ್ 

ಡಾ ಚ 
[se] Pa k ರ OE ೧) ಗ್ರಾ ಸ ಇಸಿ ಆರು ಒಜೂಶಲುಐ. ಆಲ ಜು ಬಲಿಜ ಏಡಿ” ಈ ರಜಾ ಲಯ. ! 

ಕ ಆ 

ಎ. ೮೧೦ ಎಜೂಜು: ಅಲಿರ ಎಜಿ ಇದಿ ಲಿ ಲ್ವ ಇಲಿಆಸರಲಿ ಚಲಿ 
| ಅಂಜದ ಉಸಳಿ ಮ್ ದಿತಿ ನನ ಶಂಟೆ ಆಜೊಲಿಲಿ ' 

ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಆಲರೂಶ ಅ: ಥಿಜ ಜುಲ" ಯೊಜೆಂಟಿ ಈರಿ ಬರೀ ಶುಯಿ: 
ಬಯ. ಲಿಬೆ' ಕುಬಿ ವ ಆಲು ಜಬರಿಖಂಜದಂದ ಇದಲ್ಬ ಬರಲು 

ಬೆ" ಖಠಜರಿ. ೮೬೮ ಜಂಲಠಬಡಿ 5ಶ್ಯಬೂಲಾ9ರಿಲಾ ಇರಂಲಾಂಧಿ 
ಬ್ರ. ಲಔಲ್ದಜೆಲಿ೨ಲಿ ದಿ ಲಿದೊಜಸಕ್ಕ ಭ್ಯದ್ದಿಶುಲುಕಯುಜ್ಬಾದೆ: ಟದ ಜರಿ 

ಉುೊಬೆ ಆ ಜಲ್ನು ಬೆರಿ. ಅಲಲಿ. ಅಬಿಕು ಆಧ್ರಿಆ್. ಬಲ ಅ? 
ಹ ಜ್ಞುಬೆವಿಖೀ.: 

ಈ. ಅರಿತ” ಅಿಔಿಖೆಅ್ರ ಜ್ರೂಲದಿದಿರ ಗೊಡೆ ಅಲಡಯಜ್ರ್ರಂಯೆಐ 
ಈ ಅಪೆಬಿಟನಿಜಆಸಿಟೆ *ಆರ(ಬಂ9ಂ .ಟಾಬೆಅ. Re 
"-:- 996 ರಿಶಾಔ'ಮ೦ಜಿಿ ಜುಲಶುಲ ಜನಿಳಿಲಂಜಲೆ? ಇಉಂರಿದ್ರಿ ಕುಳಲಿ 

ಊಔಅಲುಬೆರೆಜತಿವ್ಯಇವಿಆ ಆಬಡಿಣಿ ಛಿಜ್ಲಧ್ದಿಂಆುಬ್ದಳು ಕಲರವ 
೫8೯3೫: 



ಗ 

ಣಿ 

ಠೂ. 

ಲ 

. ಲಿ ಆದಿ ಇರುಯುಜಾರೆಯಆೊಂಲ್ದ: : ಕ್ರಪೌಖಆಗೊಂಜಲ್ದಿ ಅಬಾರೇಣಿ 
ಅಲ್ಲಾ ಬ್ರಬಖಾಪ್ಚಿ'ಕಿಬಲಿ ಆ ಕುಯಸೆೊರುಾ "ಅ ಮಂಜಸೆ: ಅಲ್ಲೊಶಾಣೆ 
“ಕಲಲಾಲ3 ಆತೊಲಾರುಜ! ನಮುಬೆಲಿಯಜ್ದುವ: ' ಈಜಲೌಬುದ್ಧ 

೨ ಮಾವಿ ಉಲ್ಲ ಲೆ ರಿಲೆ. ಅಔ ಅಲಿ ಹೌದೆ 

: ಅಡೆಬ್ರಜಲಿಕುಣಬೆ' ಬಐಶಾಬಿ ಜರ ಶುಕ ಈಲ್ಟಾ ಜಲು ಇಹ ೮.೪ 
ಜರಿ ಅಆ ಆಬಾಲ ಬುಜ ಆದ್ರದ್ಧಿಯಎಪಿಲ್ಲಖ್ ಜ್ರ ಬರಾತ... 

೫ ೪9 ಎಲ್ಲಾ ಜಂ ಅಲಿ ಅಅರಲ್ಛ5ಲಿಆ ಬೀ ಬೋಜ ಬಲ 
ಅಬಲ್ಬಬವಿಕುಎಸೊಬೆ ಈರಿ ಕಾ E೦ ತ್ರಾ ಎಜು ಈಬರಾಾಂಖಾ ವ 

ರಲಿ ಲಿಜಲಬೆದು.' ' ಲಾಜಾಲಾರೆ ಅ ಲೆಂಲ್ಲು ಅಲರಾಂ ಬಲಲರು 

ಲದ ಔಣ. `'ಲಾರಾಔತೆ ಲ್ರೂಲ್ಮ ಔರ: ಜ್ವನಿಅನ್ರು ಅಲ್ಪಅ:ಕಲಿ ಈ" 

. `ಕ್ವಾಯಿ: ಅಕುಅಶಈ ಅಲ್ರಿ 30 ಅಔಲಿಲಿಅ ಇಂಡಿ ಲ್ ಘಿ ದ್ವಿಜ: I 

: ಕಾದು. ಬ್ರಲಿಆಲ್ಪಾ ಕಾಲಾ ಇರ್ ಈಜಿ ಲಂಗಾ ಜರೂರ್ ' 

೨ ಆಯಿಗೆ. 'ಅರೊಲಿತೆಲಿಲ. ' ಇ. 

ಖು ಜರಿ ಅ್ಲಿಲಿಕ್ಷಿಶೂಲ ಲಿ ಬಬ ಆಲಯ ಅರಕೆ | 

ಆ್6ಿಬಿ ಜುಗಡ್ರಿತ್ತಾ ಎಜೆ ಅಡಠಕ್ಸೂಮಲಿ ಅರಿ ಉಅಿಬ್ಯರಿ"ಅಈ 

ಉಲಿರಂಲ್ಲಜ್ ಇರುವ ಔಬಿರುಲ್ಲಿ ಅಜೆಕಾರು ಅಲ್ತಾ ಲೂ ಯ್ರಾಜೆ, , 

೦ ಅುಲೂಲಖುಔಿಒಪ ಥಿಜ್ಞೂಉಆಗೆ ರಿಮಿಎಂಬೆಲು. ಅಶ 4 

೧೪೦ ಜರಿ ೮ ಅ್ರನುಲಿಲಿಅ ಲಳ ಜಮಿಠಿಲಿ ಆಣಿ: ಲಾಲಾ 

೮ಡಿ 9 ಅಲುವುೂಣೆ ೮3೦ ಅಂ ಔನ ಖೋಡಿ. ಲಿರು. ' 

ಜವಿಔೆ-ಲಳುಅ ಬಲಿಂ ಈ ಲಾಲ ಅವಿ ಲಾಜ ಬದ ' 

ಲಲಸರಿಲಿಬಯಿ ಅಳು ಬ್ಲ ವಿರಿ ಅಲಿ: ನಿ ರಜತ ಬಿರಿ 

ವವುಜಲಿ ಎಬಿ ಎ ಯಂಜೆ ಬರು ಬಲಿ ಐ ಜಲೀಿಲಔ ಇಂ. ಹೊಲ. 
ಲಾಡಿ ಜೊಡಿ. ಅಲಿಲಿ ಐಅದ್ರಿಆತೆ ರೂ ಉೆಯರಾಲಾ ಬಲಾ: 

ಆ೦ಿರಡಿ ಅಲಬಿ ಅಲ್ತೂಅಸಅಶಾಈ ಬಲೀರಜಜದ 6 ಕ್ಞುಂಅ ಆಸೆ ೮:೮ 

ಜಿ3 ಎಉುಲರೂ ಕಡದ ಅಜಲು ಲೆಬಲಿಲೂಯಕೌ ಅಂಕೆ ಅದ್ದಿ 

ಎರಿಎಿಟಿ ಅಜೆಬ್ಬಬವಿಕಾಬ ಅಜುವಿ ಆಟೂಬೆಣ. ಇಬ 

ಇಲಾಲನೆ ಅಯಿ 'ಭ್ರಜಲಿಕಾಖೊದೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಸ್ಟೆ ರೂಜಕಲ್ದೆ ಅಜ್ಜು ಜು ಇಲಿ 

ಅರು ಬ್ರಿ ಇಐಔಿಎಡಿ ಜುಂಲೂರಔಿ ಜದಿಬುಶಲಲ್ಲಿ € ಆಕಿ ಇಆಾ:ಆಕ್ತಿ 

: ಈಜಾಲಾ ದಲೌಖ ಅಶ್ಟಾ ಆಲಿ ಇಉಜಾರರಿಅ 6೦ ೮ ಲಲ ಬವ: ಲೆ 



ಅವ 

ಎ, 

ಆಸ: 

ಈ. 

a “ಇಪಸಣೆ. ಆಇ ಅರೇಲಿರಲ್ಲದು | a 

ಈರಾ: ತನಾ ಅಳಕು ಬ್ರವಿಜಾಅದೆ ಇಯೆಜ್ರಆಲಿರಾೊಬ! ಎದೆ 

ಛ್ಹೂಲಔದರ್9 ದಲವ್ರಾಂಯೆಐ- *:- ಅಲೀ: ಅದಬ್ಬವಿಜಸೊಬೆ ವ 

ಔಣ ಅಠಿಬುರೇ್ಪಾ ಬನಿ ಲಂಬ ೦:ಆರಈರಿಕೊರುಡಿಂೆ ಯಾನ್ಷಿಿಲಿರ 

-ಆಘುಕುಣೊಬಲಿ ಔಮಿಲುರ ಅಲಿ ಅರ ೦ನ .ಎಜಬಲಿಲಿಕ್ಞಾಯ. 
ಆಫ್ ಲಿಂಬು ಅಸೆಬ್ರಬವಿಕುಎಸೊಬ ಧಔಿಲ್ದಿಕ೦ಿಲ್ರಕವಿಲಿಅ ಎಲಿ ಈಖ 

ದಿಜಿಪೌಶಾೊಬೆ ೨ರ ತೆಲಿ 4 ಕು ಪ್ರಯ: ಬುರ ಈ ಅಬೆಲು ನಜ 
ಪ್ರೇಯಾಲಾಂರಥಿಡಿಲಿಜೂಬೆಬ.  ಲಾರುಔಸೆ ಛ್ರೂಲಿಲಿಲರ ೮೪ಕಕಾಆ? 

ಅಬೆ ಬಿಜಿ ಜುವಿಜಾಈು ಅಠಿಲಾಜೊ ಶಾಲಿ ಅಲ್ಲಲಿಎಂಗೆದರಿಕಾಅಗೊಬೆ ಉಳಿ ಆಸ 

ಔಮೂಸೆ ಎಿದೆ ಶಾಂತ ಅನ್ಲಿಿಯೀಗೆವಿಕುಣೊಬೆ ಲಮುಖಾ ಜಾದನ್ನಬಿಜಿ 

ಆಜಲಿರಖೊಟಿ- ಅರಿ. ಜರೆಬದೆೇಆ -ಎಬಲಿಮಿಜ್ಞುಲಿ.: ೧ ಅಬ 
ಇಂಗಿಭಿಭರಸಾಗೆ ಬೆ ಅ್ರಶೆಲಿವಿಖ. ಅ್ಲಿೇಗೆ ದಿಲ್ಯಾ ರಿ ವಿರ ಅಬಿ 
ಸಾಧ 3 ಬಃ 'ಇವಿಜ್ ಅಖುಲಅಲಿ ೪೨೪. ಈಂತಕಿ ಚ್ರರ್ರಂಜಳಿ ಡಯಾಜ್ 

೨೪೫ ಜೀ ಖರೆಖಾಳಾಲ್ದಿ. ಉಚ ನಿಸ ಲೆಜುದೆ, ಇರ99 ಅಣ 
ಅಜ್ ಬರಸಿ ಅಆ ರಜಾ ತಅಜ್ಲೌಲುಲಿ- (ಕಂಬ NS 
ಅಲ್ಲವಿಣೆ.ಜುರ ಘೂಬೆಜ್ಕ್ಷ ಲೊಲ್ಲೆಲ್ವಶುಿ ಲಿಲ್ಲಿ ಆಗರ ಚುರ ಅಸೆ. 

- ಕಾಸರ ದಿಬಿಶಾಳಲಿರಾಉೂಬೆ ಬರಿ ಖುಯಿಂಖುರಕೌ ಇಬಲಾಲರು 
ಜಲಲ ಬರುತ 2ತಆಲಿಕುಗೂಬ ಯರಜಾಬಾಲ್ಲಿ ಬರಿ ಈಂರಿಂಳಾೂ 
ಅಬ ಐದೆ: ಎಲಾಡಿ ಔಟೆಎಆಆತ 20೬39 992 ಖಯಲಿಲಿಕು ಅರುಳು ಬ್ರ 
ಯಿದೆ ಅರಿ ಮಕ್ಕಾ ಅಜ್ಶಾಬುದ್ಧ ದಯ ರಕುಲ 

ಶಿ ರ್ಯ poe ಇ ಸ್ನ ಲ ಘಾ ಅಬ ಐಠಿೀಬ ಅಧಿ ಅಲಲಿ ಕರಿ ಜರ ಈ: ಅಬೆಜ್€ ಲಾಲೂ 
ಜ್ಯ ದಪಾ ರಾಂ ಘಾಟ ಬಡಿತ್ ಬೀಸ್ ಔಲಿಜೆಖಲಂಜಾಂನೆಲ. ಲಮ. 
ಜೊಕುದಿಜಾ ಔಮುಜಾಖಗಬಿಜುಖಸೊಬರಿ ಇ ಇರಲ ಬುರುಜು 
ಲ್ಪಶುಯಲಿ೫ ಎಲಿ ಅಲ್ಚಜಾಂಯೆ ಇಉ೧ರಲಿ ಜರಈ ದಿಟ ಏಷ 
ಅಗೆಲಿಕುಜಎಬೆ ಅಬಲೆ ಲಿಖೌಿಬೆಲಿಐ ಅಅಾಲರಲಾಬೆಬು ಲಾರಾ . 
೫ ಔಂಯಿ ರಬೌಟೆವಿಂಅ ಬ್ರಶ್ರಿಯಜುಲಿ ಲುಲಿದ್ರಿಜಸೊಬಲು. ಅಜ್ಜಿಯ 
ಜುಲ ಅಲಉಾಂಲರಿ ಅಲ ಮ ಶ್ರೂಜಫೂಲಲ್ ( ೦ ಲ ನ 

. ಆಗೋಬೆಲ್ಬ ಅಲಂರರಿ ಅಬಾಲ: ಅಲಾಜಐ "ಬಹದಿಬ್ ಐಂರಿಜ್ 
ಇಲುಜಳಿ ಅಲ ಬಿಂರಿ ಈಜು ಜಾ TE ಯೊಜಾರಿುಲಿ ಲ ಸ್ತಿ 1.4. 
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ಖೋಬೆ ಜ್ಞಲ್ಲಕುಖಾ, ಖಾರ ಕುಲಿ Sma ಚ್ಮ ತೆ 

ಅಲಲಿ ಇಂ ಶು ಲಕ್ಷಾವಾಲೆ ಅಖಾಬ್ದಈತ. ಅಲಲ: ಆರಾ» ' 
ಟಿ. ಆರಿ ಆಂ ಕಟಾ ಜಲ ನಿನ ಅಖುಬಲಿ 99 ಜಂ 

ತು ಅ೭ರಿಂವುಳುಣೊೋಬೊ ಬ್ಲಶ್ರಿಯಿಂಲ: ಅಜಹಿದ್ದಿದೆ ಮುತ್ತು ಜಿಬಿ ಹುಡಿ: 

ಎ: ಅಲರೊಶಾಧಲಾಲಾದಿ: ಜಿಜ್ಞ ಜಲಯ: ಉಲಿ: ಜಡ ಅಾಚಾಂಶ್ರ್ರಾಲ್ಮಿ' 
ಛಲ. ಜೆರಿ ಕಾಣಾಶ್ವಾಯಿ,... ಈಜ್ಜೌಯಲ್ನಿ ಅಮಿಲಾಲಲಕಾಕೊಬೆ ಜುಳಿಆಲ 

'ಉಲನೊಯೊಯ' ಹಡಿ ಲಲಾರಾಲೂಯಧಿ ಔೆಿಜಾಿ: ಐಳೊಬ ಎರ4ಹಾಬೆಜ್ಸಲ್ಲ 
ಅಬೆ: ಬ್ರಿಶುಜಕುಲಿಜಿ:-: ಲ ಆತೆ ರ ಗಾತಾಶಾರೂಖರ್ ಜೆಬಿಜಾಯಿ: ಲರ 

ದೊ: ಆ7೦ £ಜಸಅಟೆಲು: ಐಡಿ: ಅರಲು. ಅಜ್ಜುಅಬ್ಟತ್ರು ಕುರಿ 
ಟಂ. ಜುಲ ಲಿಖೌಬೆರಿಂ ಬುಲೆಜಲಿ್ದ ಬದಿ ಕಂಬ ಅಔಜಯುರ ಈ 

ಇಂ ಕಳತಟ ಅಜಾಲಿಲಿ: ಕಖ್ಲಬುಷ್ದಿ ಶಲ ಲಿಂಲಿS 8 ಔರ 

ಯಿ 3 ಈಜ್ಞೂಖ' ಉಔಲ್ದಿಯಿ ಉದಯ ಉರ ಬುಲ್ರಿ ಜಲಜಾ 
ಓಂ: ಆಾಲ್ಬಿ. “೨೮೦ ಎಂಚ ಜಲುಶ್ತಾ ೆರಿಖೂಂಜಿ ಖಲು 

ಖರೌ89೦ಿಲ ಆರಲು ದಲ es ಸ ಶಿರಾ ಲ 

ಈ: ಎಂ ಲಕ ಬಜ್ ಅಿಜಾಜಾಂಕ್ಸುಯಿ.: ಅಗಿ ಸ್ಟಾ ಬಿಔಬಿಜ್ ಆರರ 

ಈಖಾಕುಲೂಜಾಬುಳಿ ಅಶೆ ಆವಿ ತನ: 5 ಅಪಂರ9ಲ್ಲ ಲೀಲೆ ಗರಿಆತೈ" 
'ಬಿಖಂಲಾರಳ ಕೂತೆ ರಲೌಲಿವಿದ್ಧ ಕಿ ಅಜ್ಶಾಬು ಈ 

ಈಖ ಇಸಾ IS ಲಅಲುಜ್ ಈುಲಿರ್ಲಿ ರಿಯಿಅಆಗರಿಕುಆತೆ. 
ಇಬೊಣಿ 'ಜ್ಯಾಳ್ಬಾ ಆಶಾಯ- | | 

ಈಂ. ಎನ] ಅಳ ಕುಲಿ ಬುಖೆತ ಗ್ರಿಜೌಕಾಲಾಳಿ ಮೀಟಿ ಬು 

ಈ. ಅಲ ಬಲಲದ ಈಖ ಬುಜ ಇಲ್ದ ಆಇ) 

ಲ್ಲಿ ಜಲೊಜಜ್ ಈ ಇರುಡರು ಅಳಾಶುಅಿ ಅಳ ಅಲ್ಲಿ ಬುಜಾಜಯ 
ಈ. ಬಂಡ ಲಜುತಿ.  ಅಲುಧಿ ಅಕಿ ಬನಿಅಬಲರಿ ಅಲ್ಪ 

ಆ ಅಔಿಮಿಜ್ಜುಬಿ ಅಕುೂಜುಲ ಬರಾ ಇರಿಲಿ ಬುಜ ದಿಂಅಾಆಸದಿ. , 
ಫ್ರೊ. ಐಂ ಲಖುಔ ಅಖಿಳ ಬುಖ್ಠೆಪ ಇಲ್ ಲಾಲ್ ಆಶು ಬಾವ ' 

{ Pe sk > 

ಘೊ. 0.೧೧೨ ದಿಲಿಜ 96 ಎಲರ ಇಲುಆರಿ ಶಬಿಐಢಿ. ಅರಲು 
ಲಲಿತ ಜಲ್ಲಿ ಐಣಂಾಾಧ್ರಿ ಬರಟದಜ್ ಲಿಂ ಅಶು. ಔಜ್ಜುಂಖ ಉಲ 

ಫಲ: ಈೂಲಔ ಬದ ಅಂ ಬರನಿ ವಾರಿಜ ಭುವೌಲಿೆ ಲಿರು 

| 
ಳಿ 

| 
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ಎ ಅುಕು ಟೀ ಬುಲ್ ಔಯ ವಮ ತರು ಬ ಬುಜ ಲಿ 65 ಆ 
ರನ ಅಬ್ ಖಲ ಪನ ವಲಂ ಅಳಲಿಆರ ಕೌಲ್ ಔಯಾಅಸ 

ಣ : ಬ್ರಿಟಾಸಿಎಚೆ ಅಲ: ಜಾದವ ಈ 'ಬ್ರ ಜಸ ಆ ಷೆ ಔಯ 

ಪ್ಯೂ ಆಅ ಯಾರಿ ತುಪ್ಪ ಇಂ ಚಲತ ಹನ ಆಈ ಲಿಲಿ 
ly 

p 5 
ಹೌ fem! 

ಈಯಾ ರಾ ಬೆಲಾ ಕುಶ ್ರಅ್ಡ ತಲದ ಬದಿಯು 

ದ 3 ತ He ಗ 
vy x 

ಇಬ] ಕರಿಅ ಬಕ ಹೆಅಡಿಲ್ದಿಂ ಎಲ್: ಜು ೮೬೮ ನಾತಿ 

ಬ. ಈವತು ರಂ ತ್ರ vv ಕಆತಿರಿ ಔ೮ಸಕಿಬೊಗ್ "ಲಿ 

ರಿಂ ಸಕ್ ಅರಾ ಷೌರಾಂಂಜುರಂಂಿ: ಅರಗು ೨ಈ ಆಗಲ ಬುಲ್ಧ 

೧ ಗ್ರೀಣಿರಿರಾೂಬೆ ಸದಸ ಬಿವಿ ಅಲಾಲ ಅಶು ಆರು 

ಭಃ ಈಲನುರಿ ಜಜುಕ 22 5. ನಖಳು 4 ಆಎಶಿಢೊಜಲರಿ ಅಜ್ಜೌಬುದ್ಧಿ ಲಕಿ 

ಹು: "ಭೀ ಅರುದದಿ ಅದಿ ಕ್ರ ಅಲಾಲ ದಿಶಾಖಜಾಜ್ಞೂಲಿಶು 

ಜಾ ಲಿ ವಿಜು ಲುತ್ರಖು ಯಶ್ ಎಲ್ಲಕ. ' 'ಅಶಾಜ 65 ಜಾರ ಲಿಲಿ 
ಚಂ. ೦ ಿನಜಾರ ಬಟ ಈ ವಿಶ ಐಥಿಅಆಸರ ಅತ ತಾಆರಾಕ್ರೂಂ ಐ. ಅ 
ಭಾಷಿ. ಜಗ ಪ್ರಾಯ ಅಗೆೊಂ ಆತೆ ಜರಿ ಜಾಇ 3. ಲಾಲ್ ಅಮಲ 

ಆಅ. ಕುಸ್ತಿ ಜಾಜಿ ಕಿರ ಾಶರಂಎರು ತರಿ ಎಗರಿ ಸೊಬೆ 

ಆರು: ಬುಲಿ ಇಂರಾದಿ ಅಗಾ ಅಯ. 8ಎ. ೪ನೆ ಔಯಾಜ 
ರುತ ಯೆ ೫ನ: ುಂತಿ ಅಜಾ ಅಲಾದ ಈ ದಿಡಾಲಾ 

“ರಾಜಾ ಫಲ Wp E ಭುುಂಟೆ: ಈ ಎಜೆ ಕಂಬಿ ಲಾ 

ಲಾ ಎಲುದಿ ಐಲ್ರ 3ರ ಜಾಯಾಲ್ಲುದಿ  ಅನ್ಲಿರಿಯಅಸಬಿಕುಲಬೆ ಬಲರ 
ಅಜಾ ಬವಔ ಎಲು ಅಲುರವಿದಿ ಅಜಾಬಾಯಿ ಅಶಾ ಅಲ 

ಆತೋಹಾರರಿ ಬೂದಿ ಸಜಜ ಅಶುಡಿ $ಬೂಟ ; ಕಾಸಿ HD 
» ಈ: ಬ್ರಾಇಲಿಲ್ಗೆರ್ಲಿ,. ಔಮಿಲಾಜಿಳಸೊಬೆೋಯ ಕೌಶ್ಟಿಕೂಜ 93 ಅಜುಬರಿ 

ಅಕ್ಕಿಳಅರುಟಿಅಾದಿ Kr ಇಲಾದ ಇಲಲಿ ಅದ ಅುಫಲುಬಲಾಂಿ 
ಬು ಜುನಾಸಾಖಾಣತೆ: ಸಕಾ ಲೇೇಶಾದಿ ಔಚರಿಜಜರಂು ಅಅೂಬಬಆಯಿ 
ಲಲಿ. ಬ್ಲಿಜಾಾಕುದಿಲ್ಲಾ: ಅ೮ದ ಅಠಿಠಿಬಬೆ ಜ್ಞ್ಯಲ್ದಕುಧಿರುಲು. ಬರಿಜ್ಞಾಅ 
ಕ ಅ ಈನಿರುತುತಾಲಾಡಯಾಾರಿರು . ಅಜ್ಖಬುದ್ದಿ:: ಆಕುಠಶುಅ ಸಿ 
ಲೂ) ಆಲೂಖಪ. ಅಳು ಅಲುದಿ ಅಜ್ರೂಡ್ ಬರಿ ಅಲಾಜಲಲರಿ 

ಅಂ ಅಯೂಬ ಅ ಅಭಿ ಛಲರುಲಾಜಾ್ವಿಡಿ ಲಿಕ್ಜಲಅಬಜ. ' 



ಕ್ರಿ 

. ಖುಅಆಸೆ ಔಬಸಿಐಆಗೆಲು ಬಅಂು ಐಏಲತೊಜೆಜ- _. ಲಿಜಂಿ ಲ್ರೂಲರಿ 
. ವಿರಟಜಗಂಖಿ ನಿಲ ಲವಣಧಕಲಸಈ ಜರಿ9ಆರಿ೦. ಅದೆಬ್ಬದರಿಳು Y 

. ಕುರಿ ಿಕ್ಕಿಲಅಬೆಬು: . 99ಜಲ್ಯಜಾ ಲಿಶಾಔ ಈುಜ್ಞು | ಅರಾ 

ಲ್ಲಿ ದಾತಾ ಈರಾಕೊಯೆ ಬಂಕುದ್ಧಿರಲ್ಲಿ ಡಫ ರಾಂ; 1 ಅ೦ಿಲ್ಜಣ 

Gn ಜಿ y ಣಾ . ಒಡಿ ಆವುಜಳುಣೊಬೆಲಿ ಜಿಐ. ಅಜ್ಜಿಬ೭ ಟಜಗಬೆ ಜ್ 

. ೨ ಅಬ್ಬಣೊಂಜ್ಲಾ ಪ್ರಿಂ ಸ್ ಅಅಜಾ ನಾ 

ಅಯಯೀಣಿ. ಐ ಆರಅಲಿತಲ್ಲಯ 

ಆಅ. ಎಬಿಡಿ i 7 ಇಕಾ ವಿನಿ5ಯಟಲ್ದಿಆದಿ | 
ಆರಿಲ್ಲ. ಅ6ದ ಫಬಿಂದ್ಧಿಆಸೆ ಲಿಶುರಠಿ ನೀಂದೆಜ. ] 
ಇನೂಶಾಕಿ ಲದಿ್ಧ ಲಾಜ ೊಜೆ ಇಲ್ಲಾರಿ ಹಯಿಸ್ಚಾಂ ಈಜ್ಲೌದಾಲ್ಯ 
ಅರುಜುಜ್ಞಾರಬಿಇಸೊಜೂರವ ೧ಜಗೊಬೆಲಿಬೆಆಗೆ ಬರಿ ad 
ವಐಐಅರ್ಲಲಿಕ್ದಾಯ: ಅದಯಬ್ಬಜವಿಕಾಣತಬೆ ಅಶಿಕಾಖಜರಿ ಅಔ 

ಣೊಬೆ ಖುೌಿಜಿಲಿಕುಣೊಬೊಪ ಬೆ ಜನಿ ಶು ಕುಣೊಬೆ 
ಚರು ಅಕಾ ಅದಿಕು ಚ್ಶಾಬಿ ಜಿಬು ಅರು ಅಸೆರಿ ಜ್ಯಣ್ಬಾಳುವಿ 

ಬರತ ಡಿಖಿಬ ಲಲ ರಡಿ ಎಬುಶಾಲೌಣಿ ಶಂದೆಲಿ ಉಚ ನೀಲಿ ಕಜೆ 

ಖಾಬ ಲಿಲಲಇಬಬು ಅಜ್ಶೌಖುಲ್ಧ ಶ6 ಬಲು ಜಗ ಬೆ ಜಿ 

ಬಾ9ಜಾ್ ಜದ ಶುಳಿಈಾಜುಜಕೊಬೆಠ £೬: 86ರೊಪಿ 
ದ್ರವ ಬೆರಿ ಅಜ ಲಿಲಿಅ ಇಂಡ 6 ತ Klip ಲಿಂ ಲೀ 
ಟರಿದಬಯಿಬ್ದಾದಿ ಅಸಿ ಅಬ್ಬ ಎ೦ ಯಜು pS ೨ ಅಶಾಬತಕುಇ 
ಉಡ ಹೊಯೆಖ. ಆವುರಾಜಸಂಟೊ: ಣಿ. ಬೆಬೂಬಿಸಂರಣಿ sa 

ಅಬಜ್ದ್ಲ ಬ್ಲುಮಿಅಬ್ಬಕ ಅಲ್ಲೂರ್ಲಿಇಅಾಜ್ಲ್ಲ ಜಾ ಶಖುಲ್ಲಿ ರಾರ ಈೂವಿಜತೆ 

ಅಜಿ ಣಅರುಯಂ ಲೀ ಅಬಲಾ 9 ಅಲ್ಬಶಾು ಕಾರ ಆಮಿಂ 

ಜಡಿ ದೊಬೆಜು ಅಶ ಅಮೀರ ಪ್ರಿ ಲಿಎ ಅಲಿಲ ಉಶಾ 
ಅಬೂಖಿಆಸೆ ಅಕಿಲ ರಾದ) ಬಶಖಾಲ್ಲಿ ಅಲ್ಛಾಳುಖಯರ ಇಲ್ಮಿಂ ಜಲಾ 

ಅನೆ ಸಂವತ ಲ್ಲ ರರರಾರು ಉನ್ಯಾರಾಯನ್ಲಿ ದೆಬಿಸಜಿಜ 

೬ಡಿ: ೧.೧2 

ಪ್ರಾ:ಜತೌಂರ9ಿ ಆಳಿಆಸಡಜಿ ಜಿದಿವಿಜ್ ಜ್ರಾಲೊಲಾುಲಿಶಾ ದಿಶುಬ ಇತಿ 

8 ಜಡಿತ ರಐಜಾರಲರಿಎಡಿ ಅನಿವಾಕುಣೊಬೊವ ಔಬಾಖ ತರಿ ಔಕ್ಧ 

ಬೆಲಾ ಅಲಿ೦ ಹಬಜುರಅಜಾಜ್ಞು ಶಾಸ ಜ್ಞಜ್ಜಾಲುಲಿ: 
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9೮50 ಯಔಲ್ಞ೨-ಜಔ656 4 ಆಬೆ ಇದಿಲಬಹ್ ಜರಲಿಂಲ್ಲು. 

ay: ಅಚೆಬ್ಬಜಬಿಕುಜೊಜ೦ಔ ಆರ ಅರ ಘಿ ಜಲವ ಲೆತಿಶ್ವಾಲೀ ಬಗೆ 
ತ ಬಾಲವ ವನಿಅಜ್ಬೆ ಇರುಐಖರಿ ಲಿಜಾಜಾನ್ದಿ ಜಂ ಅಜಾ 

Com. ಮುಲ್ಪ ಂಲಾಾಖಾಬ ದಿ ಬಿಮಿಜ ಶಾಯಿ. ಅಲಿಜಆ ಆಯ ಜಸ ಕಾಜೆ 

ಅಲಿ ಜ್ರ ಪಠಳಲಕುಖಂಬೆ ರಲಲ್ಬುಅಲಿ ನದವ ಈಲೌಬ 

| ಎಜಿ ಖುರೂಖಿಸೆ ಹ ಅಅಾಜಾಕ್ಸುಯದಿ ಫಸ ಓಿರಿಜಲುಲಿ ಶಿಶು 

ಅಲಿ. :ಬಶಿಜುಬಿಲಿ ಉಲ್ಲ ಬರಿಬದ್ದ. ಬಐಲಡಔ ೧೮೪೨ಕಂಗೊಲೊಯೆ 
eg: ಬೆಲಂ ಬಫರಿಜೆರವರ ಅಬುಬೆ, ಖಾಟಬಿಬಲಿ ಶಔ ಜಾಲಿ 

ಐಲುವ್ರಿಲಂ ಉಜಾಹುಜ್ರೂಲಿರು ಲಿ ಲ ಖಾಮಾರಲಿಂ' ಇಯೆಲ್ಲಜರಿ 
ಆಲ. ಜುಲ ಟಿಕೆ ಅಜನ ಜವಳಿ ಅಲಾಕನಾಬ'ದು. ಅಲ್ ನಿಜವ ಕುರ 

ಅವ. 0೦ನೆ ಪ್ ಲಿಿಟಿರು ಈ. ಪದಂ ಲಿಔಟಜಕುಜ್'ಆ ಅಜಾಾಜಾರಿರತೆ 

| ಇ೮ುಜ್ಆಳಿಜು | ಗಿರ ಲರೂರಾಖು ಈಯಧಿ ಈಲ್ರತೆ ಐದ್ರಿ್ರಐ ದರಿ ೫ ದಿ 

ಆನ ”ಹಲ್ಬಾಟಿ, ಜ್ ಲಿಆಾಜಾರಲಿ ಬೆಜರಿಕಾಲ್ ತೆ ಕಜ ಜಿ 

ಟಿ. ಬ್ರಲಿತುಜ: ಅಂಕು; ಜಾಜ್ ಅಆ ಉಂ ಅಅುುಔ೮ಂಡಿ 
ಕ್ರ ಸರಿ ಬಿಡ ಾಜೆದು . , ೮೮೦ ಅಲಿ (ಈಜು ೂಜೆ ಬಲ್ಲರೆ 
ಖಂ ಹಲ್ಲ ಲೊಬ'ಅಜಾರೆಅ. ೧ರಿ ಅಲ್ಲ ಲಔ 
ಶ್ರ ಬಿಲಿಶಾಜಲಿ ಆ ಲಾತ. | 

ಡವ. ಅನೀ ಜತ್ರರ್ರಿನೆಲ. ಎಂದ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಜುಲಾಯಿ (ಈ ಾಬೆ 
ಅರು ಇಸಾ ಅಲ್ಲಿ ೭ ಬ "ಅಲಿ ಕಬಿ ಖಾವಿಜ್ ಲಾಡಿ 

ಇಲಿ ಅಜ 'ಜಜಲಿಕಾಸಂಬು ಶುಅಖಸಬಔಕುಂಸೇಂಬ'ಂಬಿ ಬಾಬ ಕು ಬಳಿ 

ಅಲೆ ಎ೦ ಇಜಾಖ್ಯ ದೆ ೧೬ನ೮ಿಕಾಖಕೊಲೊಲ್ ಔರ ಆಳಿಖಾಜ್ 
ಟಿಎ. ಈಯಲಿಲ್ದಿ ದಿಜುರಶಶುಕ್ತಾಖ- ಅಲಿರುಬ್ಭರ್ದೀಲಿಜೆ ಯೌ ಔಖಲಿಕುಣಂಬೆ 

ಬಕ್ಷುಶುಬಅ ಅಜಲು ಲ ನಂ ಅಲರಿಜ್ಜಕಲಿಬಲಿ ಜಲಿ:ಶಾಜರಿ ಬದ್ರಿ 

ದಪ್ಪ. ೮: ಕ್ಲಿ ಹೊಔರಬದೆ 5ರ ಅಲಿಖ ಖಾರಿ ಮಿಜ್ಜಜಿ:: ಲೋಲ ಬೊಳುಡಿೆ 
| ಅಜುಲಶುಅಬ?' ಅವಜ್ವಬವಿಕುಣೊಬೆಲಿಜ ಲಆಸರಿಹಗೊಜೊಜೆ ಔಜ2 

ಲಖಿ ಲಿಕಜ್ಛಾಲಾ ದಿ ಕು ಉ್ಪರಿರಿ ಶಾಟ ಇಯೆಬ್ಬಜರಕಾೊದೆ 
ದ. ಎಬುಂಥ ಆಣೆ ಖಾ ಭರ ತ್ ರದಿ. ಎ8ದೆ ಅರ್ರಿಜ ಬಣ್ಣ 

ರೂಖಅಗ ಅಿಜುಲರಿ ಈರಿ ೧೩1 ಗೊಬೆ ಜಿಬಾರುಔನ ಜ್ 
ks BL: 

6) ) ಶಿ ಗ್ತಿ 
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Eo. 

© 

ಅಯಿಕುಜ3ಿ. ಲಿ ಅರೇನಿತೆಲದಿ 

ಅರಿತ ಎಬಿ೨ಎಅು ಅಶು ನೃಹಾ ಬೋಲ ಡಿ ಆಸಾ ತಿಬೊಳು 
ಆ ೨ ಲಸದ. ಇದೆ ಬರಿಸು ಹತತ ಅರಿ೫? ಜತಿ ಮೆ 
ಅಲ್ಲಶಿಜ ಅಸರ ಈಸ ಸ್ ಬದರಿ ಲರ್ ಅರರ ಈ ಹಡ 
೨) ) ಕಾಬವಿಖ 3ರ ಕಲಿಸು ಲಿ] ಅಲಾದ ಈ ಇಬ ಜಾರ್ ೊಶ್ಕೌ | 
ಬೆ? ಅನುಜ ಬಿಲ ಜ್ಯಾರಿ ೧೦ ಇಬುರಿ ಶ್ರ ಆರೆಲಿ ಜಲಲ ರಿಖಾ, | 

“ಈಖ ಲಿಜಾಶಾದ್ಲಿ *ಉುಲ್ಜುಯಧಿ ಮಳಿ ಇಜಾಇರರಿ ರಾರು ಅ 

ಅರುಣ್ ಅನಿಜಜ್ಸಿ ಅಕಾಲ್ಖಂಲಿ ರಿಯ ಬರವಿ ಅಜಜೆಟಾ್ಲ \ 

ಡಿಕ್ಬಾಲ್ಲಿ ಅನಿಲನ ಆಂಟೆ © ಔಲ್ಬ ಫಜಿರಬಾಚಬಾಔಲಿಜಲಂಬೆಚು ' 
ಅನಿಂ" ಎಲ್ಲನಿಐತುಜಖಖಿಾಬೆಲಿ ಬು ಅತು ಅಗ್ರಿ ಪ್ರೆಮಿಿತೆಜಾರ 9 ' 
ಅಲಿದ ಬ್ಯಳಜಯದಿದ್ಬಿಶ್ಲಾಜಿಡ ಆಕುಂಬೇಲಜ್ ಲಿಲಿಲಜ್ಞಾಜಿ: ' 

) 

| 
ಪ್ರುಳಿಖಲ್ಬಲ್ರಾಇಿತಿ ರಾಲಿ ಇದ್ದಿಉಜುಲ್ರು ಜೌರಲಾರಾರಲೆಲಿಶಾಣ ಕೌ | 

ಇಯೆಬ್ಬಜರಿರುಖಗೊಬೆ ಬಪಲಿವಅ ಇಲಿಅಲಸೆ ಅನಿಂ | 
? 

ಜತಿ ಲಿಜಖಾಧ್ಲಿ ಬ್ರಾಮಿಲಿಉಾಳಿ ಲಈಂೊಬೆ ಲದ್ಧಿ ಶುಜ್ನಾಲಾಾ ' 

ಇಲುಆರಿದಿಆತ ಜಲ್ನಿರಾಲ ಅಂಡಿ 6 ಅದ್ವಿ೫೦ ಐ ಲಕಜಣೆ! "ಅರಿ ' 
ಐಲ್ದಿ ಅೀಬೆರಿಖಈ ೮5 ದ್ವಿಜ 6 ಐಎಂ ಜೆ ಜ್ಯಲ್ಮಿರಾಂಲಾಉು ಔ 

ಬಬ eis ಉಸೆ ಲ ಹೌಲಖಾಂಬೆಜಗೆಲ್ದಿ ಬಜ್ ಬರ ಘಾಬೆಚಿ್ಠ 

ಜವಿಮಿಂಯಜ ಈ ಜಸಿ ಬ್ಯ: ಶಾಧಿ ಖರ ತಾ ಔ 5ಬ ಆರಾ ಚಾ ವಣೆ 

ಖಡ ್ರಯಜಾಲಿದಿ ಹಾ ಲೂಯಿ ಈರಿ ಲಿುಂಜಾಶ್ರೂಖಣಿತ್ತಿ 

ಈ ಶಾಲಾ ರಾಯ ಇಂದ ೧ ಈರ ತಾಬೆಂ ಹರು ಇಡ. ಲಬ] 

ಅಯಬ್ದಬನಿಕುಣಬೆ € ಖ್ಯಾತಿ ಐಜ್ಯರ ತೂಬೆಜ್ ಬ ನಬೀ ಬಲಬವಿಃಖ? 

ಅರುದರಿ 59 ಜಂತಿ ಅಬಲೆ ಅುಆ೦ಿ ಜಿಯೊ ಬಲಾ 
ಬಾಯಿ ಜ್ರುದಿಕೆಅಂಿ ಈದ ಔಯಿಖಾಜ್ರಿಕುಖೊಬ ರಾಣಿ 
ಬ೦ದ ಬಸಾಸದ್ರಿ €ರಾುಲ್ ಶಾಯಿ. ಅಲಾಜರಿ ಅಜ ಬೆಲಾ 

ಬ್ಲೊರುವಿಾ ಬಔಕುಲ್ ಜಾಯ ಜವಿಯೊದಿ ಬೃ ಇಲು98ಿ 

5ರಖಾಯ ಇಲ್ಲೂ ಅಾಲಗೆಲ್ದಿ ಲೊಲ್ಬಿಲಿಯಿಈರಾಆಗೊಬೆ ಎದಿಚು ಅಕಾಲ ಅತೆ 
ಈ. ಲಲಲಾಬೆಬ. ಅಲಿಂಐ ಅಲ್ವಂತೆ ಬಲಿ ಎ9 ಲುಲಶಾಖಿ ೮5 

ಈ... ೮ಅ ಜಲ ದ್ರಿಜಾಥ್ರಾಲಾರ್ನಟಿ ಎಕಮಿಶಾಣೊಬರ ಮಮಿಜ್ಚಾಯಿ. ಅದೆಬ್ಬಚ 

ನಿಜವೆ ಐವ್ದಿಂ ಲತ ಹೂವಂತೆ ಈವಿಜಾಖ ಅದ್ದಿಸಾಕಾನ್ತಿ ಇಲ್ 
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ಅಾಬಿಲಾತ ಅಂ ಬಾರು ಲಿ 9 ಔತಾ ಶಜಾಶಶಲುಧಿ ವಿಕಲತೆ 
ಪ್ರಾ ಅಜಾರಾಣುಕಾನಿ ಮು ಜ್ಯಲ್ಲರಾರಾ ಜಾಜಿ ಶ್ಯಾಖ್ನಾಆಶಲಲುರಿ ಬಿನಾ 

ಈಲಿ. € ದಜ ಔಜುಬ ಅಲಾರಿಾಆಲಾವಿ- ಅಲುಔ ಈ ಜಲಜ ಊಲ್ಬರಾ 
ಪ. ಅಮಾತಾಜಾಲಾ ರಿಲೆ ಔ ಆಲಾಜರಿ 9 ಪಿತ. ದಿಮಿಖಳಾಉ ದೆ 

ಇಂ ಐತಿಜ್ ಅದಿಖಿಬೆಲೆ ಲದ ಈರೆ ಲಿಎಲಾಲಸಯಿ ಈಭುರುಳಿ 

ಫ್ರೊ. ಲಾ ಶುಲಾಕುರು ಹರಾರೆ ಜಾಲ್ಲಿ. ಅಖಖಸಿಮುದ್ದ ಈ ಲಿಲ್ಲಿ ಆಅ | 
ಲುಸೆೊಲೊಸ ಜಲರಾಶಿ ಈತರ ಚಾಲಕರ ಲುರಲ್೦ಿ ಬಂತ 

ಲಪ. pe ಈ ಭಾ: ಖಿ. ಈ ಫ್ 

ಔಸಿ ಖುತಶಾದು 5ಔಲಿಅಾಅ' ಔತ ಅರವ ಹೊಟ್ಟ ಬ ದಿಲಾ 
ಾ ಷಾ ಳಾ 

ಲ್ಶ ಅಚ್ಚಾ ಉಾ೮ಲಿ ಲಿಎಬಲುದದಿದ್ದ ಈ ಏಲ್ಲ ಲಿಆವಿಕುಆಗಬೆಯೆ ಬ್ರಾ 
ಭ್ರ ಲಜುಯಲ ೮ಿೃಲಾಬೆಜಾ 

ಜನಂ. ಲಅಲಿಂಅಂ ದಿಯಾ ಬಜಿ ಇಉಲ್ಲುಂಂ595 ಉಂ 
ಪೊ ಬ: ಲಿಎಸೆಲೂ ಇ೦್ದಿದಿರಿರ ೮ Stes ಅಬುದ್ರಿರ ಅಾಜಾಂಜ್ಞಃ 

ಭಾಷಾ. ಅರು ಅಲುಬಲೋಣೆ ಜುಭಿಂ ದಲ ಫಂಸದೀತವ ಕಟ ದಿಯ 
ey ಇಡದ ಜ್ಯ ಜಾಲಾ ಮೇ ಸಿ ಲಿ9ಬೆಲಿಜಾಳಿ ಠೂ ಲು9 ಈ ಆವಿಯ 

ಭಾಷ. ಅವಿ ಮೂಜಬಿತಔ ಅಬಂಬೆ ರ ಪಿಲಿಸ್ಸಾಣಿ. ಅಬ ಅಯೆಬ್ಬಿ 
ಜನಿಕ? ಲ್ರರಾರಿಠ5ಜಾ ಇಲ್ಲಿ ಈ೨ಿ೫೦ ಬಿರ ಘೊಬೆಜ್ ಅಜಜ 

ಅಗ್ರ. ಭಶಾರದಔ ಅಜಾದರ. ಅ) ಅಲ್ಲ ಔಮುಜಾಆಈ ಅಬೆ ಲಲ 
ಆಧಿ ಯಿಅಜು ಕ್ರಾಲ್ ಬುಲಾರ'ಬರಿಜ “ಇರು ಅಿಡಾಔಿ೦ ಅಜಾರು 

ಬಾಷ. ಜಂ ನ್ ಅಣ ಕಲಾರ೨ ಲ%ಬೆ9 ಈ ೧ ಅದ್ವಿತಿ. ಕಾಲ 
ಶನಿ ಸ ೨ನೆ ಆಕಳ 5 ನ ದಿಯಾ ಅ ೨೭ರ ಬಲೆ ರವಿಕೆ 
ಲಸ ಬ ಶಾಯಿ ನ ಮಲಾನಿ ಲೊಲೊಕುದ ತೆ ಚಿಯಿಖಾ 

ಸ್ಯ ದ » (ಮ ಸಾ ps ಈ ಅವ ಜಿ ] ಕ್ರ) ತ ಬಿಎಂ? ಈ ಜನಿಔಟಜರಿ ಬಿಜಾ 
ವ ವಿ ಜಟ > ಜ್ ಕಸ). ಜು C ನಿಜುಖೊಲೆ ಅಲಾಲ ಆ್ತ ರಂ ಜಿಯ ಅನಿ 

ಕ್ಡ ಎರ್ FN ಕ 2 ಗ! ಇ ಚೆ pa ನ pm R ₹೪) ಅ ಬತ ಜ್ ಈ 5 A ನಲ ಆ, 51೧1 ಸ ಅ) ಈ ೨) 



9) % 

, ಅಡಾರಾಹೊದೆ ಆಲೀದೆಂ. 

. ಖಾಜಿ ಅಜಾದರ ಜಾಜಿ 

ಅಮಿರಾ:ಗಿ. ೦ ಅರೇೇನಿಆಲ್ಮದಿ 

ಬಿಡಿರಿ ಬರಿ ಅಜೂಜಿರಿ ಈ 

ಬೆಳಿ ಈ ಜಲ್ಲಜುಖಜಾಕುಲಿ ಖರಜಾಶಾರ ಔೌಲಿಖಲ ಕ ಎ. ೮8 

ಆಯಿ ಅಲಿ ಇಕಾಲ್ಖಾಬಿ ಅಅಬಿ. “ಅಬಲಾ ಖಿಲ ಜಾ 

ಆಶಾಂಯರರ ಈ ಸಾಹು ಭಿಜ್ಞಾಕುಲಿ ಬಾರುಸ್ಳಾಯ: ಅ ಶಟ್ಟಿ ಅಕರ: 

ಲಿಡಿಆಗೆ ಜಜ್ಚುಕುಲಿ ಬಾರ ಚು ಮಂಜ ಅಯಾಶಾಟೆಯು ' ದಿಖಜ ಜಯಾ 

ಅಜ್ ಮಿಜಬುವ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಖಲಿ. ಬೌಯಾತಬಿಆಸೆ ಇಂಬು ಈ 

ಬಿಶಾಯಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅ ಕುಲ್ ಖಾಯಿತಿತಿಯ ಛಲ್ಮಿಇತೆ. ಜದಾರಿಜ್: ಜೆರಾಲ್ 

ಅಾಂದಿಜರೆ ಆಶ್ವಾರಿ ಜಾರಸಾಸಾಖಗದ್ದಿ ಅರುಣ ಬಲಲ ದೆರಲರಿ 

ಅಜಿಲ ಅಲಲಾ) 5ರ ಲಿಂ ದಿಖಬ ಆಈ 'ಅಲ್ಲಿಜಾಜಾದಿ ಅಕುಲ್ 

ಜದ ಬಿಶಾದಿ ಫಲ ಈರಾಜಿದಿ ಲಿಜಲಾಬಬು- ಅಲಂ ಛ್ ಇಲ್ಲ 

ರ ಅನ್ಫಿಂಶಾಸ್ಟಿಅನೆ ಲಾನಿಖ್ಯಲುದ್ಧಿ ದಿ: ಜಾರ ಜಾಜಾರ್ದು ಇಅ$ಅಜಾಅ: ಕಲರ ಆಆ) 

ಅನಿ ಜಾರ ಸಂ ಚಂ ರಾಲಿ ಇಜಂಬೆ ಕುರಾನ 

ಬಿಮಿಶ್ಸುಜ ಲಿ ಅವೆಬ್ಸಜಬಿಕುಬಿ ಫಲ್ಪಜಸ೦ ಿಷ್ಠಿರ-ಘೂಬಿಖಸ 

ಬರ ನಭ 'ಬಜರಿಜ್ ಇಲ್: ಈಸಿ ಈ .ಲಿಎತಿ ರಡ “ಅಜಜ: ಬರ್ತಾ 

ಇ. ಈರಾಲ್ವಿ ಲಜ್ಜಾರಾಲ ಅಖಾರ: ಜಾಜಾಂರ್ದುಖಔ ಈ: ಈ: ಖೆ ರ ತಾ] 

ಭುಶಾಯಿದ್ಧಿ ಎಜುಜುರ ಅಲ್ಲ ಅಳಿ ಅಮಾ "ಬರ್ ಬ ಎಕಾ ಲೆವಿ 

ಈಖ ಅಲಾ ಜ್ಠಶ್ಲಾಳಾುಲಿ: ಭ್ 

ಈ ರದಿರಬುಶಾಜಿ. ಭರ ಆಾಣಸುಕ್ರ) ಯಾತಿಜ್ ಜಲ್ಲಾ ಈಜಿ ವಲದ 

ಬೆಲಿಖಾಜಿ ಜೂಲಿ ರತರ ಥೈಲುದ್ಧಿ ಆಅ ಅಲ್ಲು ಅಲ ಲತ; 

ಅಜಖ್ಲೌಬುಲ್ಲಿ ಈಡ ಈುಲಾಯಿ ಭಲಜಧ್ಯೀಎಕಾಂಬಾಂಲ್ಲಿ ಅರ್: ರದ ರಡಿ 

ಬಲ) ಚುಶಾಯಲ್ಲಿ ಬಂಜಾರ: ಅಯ ಅಲಾ ರಿಜ್ಜಾಲುಲಿ ಜರ 

ಅಲಾಲ ಈಖ ರ೬ದಿರಲುಾಜಿ'ುರ ಕಾಣುವ) ಮಚಾ ಜಿ) ಅ ಜ್ಞರುತ 

ಆರುತ೨ಬ3 ಬಲಿಬಅಜಾಜುವಿ ಅಅಲ್ಲ . "ಜ್ರ ಜರುಾಕಾನಿಲಅ ೨ 

“ಲಾಜ. ತಲಿ) ಔಖುಖಾಅಲಕುಅಸ$ ಅಂಜ ರಿಕ 

ಲಿಲೂಯಜನೆದ್ಟ ಅಲಕ್ಷ ದಯಿಶಾಧಾಕಾಖಕೂದ "ಜುಲ ಊಉಬ೦ಿಂಲಬಾ ಅಧಿ 

ಅಬ ಆರಾ 09ಲಲಾಬೆಐ ಅ ಇಜ್ದಾಳುಬಿಖುರ ಈ ಮಿಶಾ ಅಲುರ'ಅ ಈ 

| ಜರ ಈಬುರಾಂಶಾ Sೆವಿಜೆಲಿೀಸುಅ ಖು" ಬಿಯೊ ಇಃ ಒಬಿಬು್ಳಿ 

ಅಳುಲ್ಳಾವಿ 990 ಶುಲ ದಣರಿರಲಿದಆ ಜ್ಞಜ್ದುರುಲಿಬರ ಈ 
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€ಕ್ಲಿ ಈಿಖಖ 99 ಡೆ ಅಅಸನಿಂಾಜೆವ ಅಖ'ಲಜುದ್ದ ಔರ ಜು 
ಲ್ರೌಯಿ ಉಜ್ಜಿ ಐಡಿಹ್ರಿಉು ದಿ ಈಂಳುಲ್ಜಲಿ ಥಿ , ಹಿವಿಜರಜ 

ಆಈ. ಇಅಸೆದ್ದಿ ಇಲಾ ಶುಅ ಬಿಲದ a ಷ್ಟ ಐಜಾಜ್ ಬೀ ಜಾಜಿ ಅ! 
ಲಿಲಖಗಾದೆ ಸ ಪಾಸ್ಟಾ 9 ಲಔಯ ಔಲುಂಉುಂ೦ಂ 
ಕುತ್ತಿ ಶುರ ಜ್ಚು ಅ ಲಾ 

ಇ ಮಿ ಆ ಔಯ ತೆಂಡೆ ಅಮಿರ: ಸಲಾ ಜಲಲ 9 
ಟೊಯ್ ಪಲ'ಳಲ 'ಲೆಜಬಅಸಲಿ ಬಲರ ಉೃದಾಧಿಲ್ದ0 ಜರು 

ಇಲ. ಜ್ರುಯಿ. ಆಯಸ್ಸು ಲಲ ರಾಜಸ ̀ದ ಅಂರಾರಾಾಸಾರಾಯೆಬದಿದ ದಕ ಲೆೊಠ್ಬಾಅಾ 
ಆಯುಕ್ತರ ಅಜ 2ಲಾ೮ರ' ಆ ಜರಲಿಎ 003 ಹಿ ಅರಿ ಲಿಕಿರ ಈ 

ಉಂ. ಇಉಬೆಜ್ ಅಔಖು ಇರುದರಿ ನಮಾ ಅಾಸಾಂಗೆಲ- ಶ್ ಆಜ್ದುಳುಬ್ಬಲ್ರ 
ಅಖಿಲ ಜಲಜ ಇಅರರಿಬ್ಬ ಬದಿಖಾಜಿಲಿ ಅಾಲೌಜಮಿ ರುಡಿ ರಿಷ? ಅಲ 

ಇಗ೦ು. ಜ5 ಅಜಲು. ತಾರಾಂ 5೮ ಆರೂಖಾಜಗೆಐ ಈರಾ | ಬ ಇಲುತಿ ಬಲ ಬ್ರಿಜ್ ಖರೆಂ ಅಮುಬರಿ ಔರ 
ಪ್ರ. ಲಲ ಕುಲಅಬದ್ದಿ ಔಬಿಲಾಟದ್ದಿ ಬಜಾರ ಕೂಲಿ. ಲಾರ ಅಲಜ 

ಜಜುಎರಬು ಇಖುಢಿದ್ದಿಕುಕಾಲುದ್ದಿ ಬರ್ 0ರಿಕಾಜಾಶಜ್ಟಾಂ ಕಿ ಪಡಿ 
೮ಸಲಬೆ 2 RE ಜಾರುವ ಅಲ್ಯ ಅಅುಜ್ಯಲ್ಲಿಕುಜಾಜಾ'ಜ್ಞು ಬನಿರುವಿ ಅಆ 

೬1ಅಬೆ 'ಅುಲೊಜಾ ಸುತ್ತು ಐಲಾರಜ ಒಡಿ ಕರದಿ 
qo. gk ಲಕ ಬೆ 'ಹಿಖಲುಹೊಬ `ಎ ಅಯ: ರ ಜಲಿಕಾಿ 

ಅಬ ಲಿಂರಘೂಬಜ? ಲಾಜಾ ಈ ಔಯ ಯಶುಛಾರಾಾಬೊಂತೆ 
ಶಶು] ಟಿ ಐಲಾರಜ್ಯ ನಿ ಅ ಜರಿಈಆಂರ ಅಜಂ 

ಇಲ. ಅಜಾಕುಂಂಸನಯಒಯಜದೆ ಕ ೮೦-69 ಖಳಿವ ಬಿಜಿಲಅಬಬು. ಅಿಶಾದಜಿ 
ಅಲಿ ದ್ರಿಅಲಿಕುಖಂಬಿಂಡೆ ಬೆಬುಬಿಣೆಂಅಜಸ ಅಮ ಇರಿಸೆೊರೂ ಅಜ್ 
ಹಲಿ ಖೋಟ ಬಿಅಂಣ ಶಾಶ್ಯಾಲಿದ ಜಿಜುಬ ಮಿಕ್ಕು. 

ey ಬಿ ಭನನ ಇಲೆ 5೮.೮೭ ಈಡು ತಟ ಬಾತ ಲಾಲ್ರಜಿಡಿ 
ಳಗ. ಎನಾಲಬೆೊಂಜ್ಲಿ ಲಿನೆ. ಲಿಜಣ ದಾಳಿ ಜ್ 

ಲಿಆರರುಹಗಂಯಲ್ಲಿ ಬರಲಲ ಎಶ ಬರಿ ಮುರು ಬ ಕಔ ಜಲಿಲೆ 
ಹಕ 

ಠ್ 

ಗು 

ಬಿ. ಬಿರಿ ಬಿಲಾಲ ತ ಅಳ ದ್ಧಿ ರಿಲಿಅ ಔಂಬಿಕ ಸಬೆ 
೫15೫, ಲ ಜೂರರಂ' , ಐನಲಜುಖಬೆ ಬೆ ಆರತುಉಲದಿಯಳಾ ಜಂಬದ 



ಯಸ ಇಲ್ 6 ಯಿರಾಲತೆ. ಡಾ. ಔರಲ್ಪದಿ. 

p ನ ಇ "ತನನ ಗಿ AM 
ಅನಿಲ ಖದ್ದಿಯಾ ಅಲ ಇದರೆ. ಅಘಾಜಖಲಿಅನ್ನಿ ಲಇರುಜು *ಜಾಲಅಂಖತೆ 

ಜೆ ಆ NV ದ ಕ ಕಜ ತಗಿ be ಸ್ಸ. ME ~~ 6 ॥ 

ಲಿಇಜಾಸ್ ಳಳಲು ಬಿಲದ ಬಲಿದು ಕಂಸ] 
ವಾ್ Pla ಳು ತ್ತಿ [ 

ಜ್ರರಾ ಸ ಧುಲ್ದಿದ ಬಿಜಾ ಯ್ ] 2 ಇ ಲಾ ಓದ್ರಿ ಅ ಬದ ಶಜ್ಜೌಬಾಕ್ಧಿ ಅಕ್ಕಿ 
ಲಿ ಅಜಸ್ೆದ್ರಿ ಇರಾ ರಾಮಿ ೧೪೫ರರುಆಉೊಬೆ ಬಮಿಂಲ್ಕಾ ಫ್ಯಾ 
ಆಲ್ ಲ್ಿ. 

ಎ ಕು NB yp We ೬೨% Nn ಸಿ ee ಡಿ 8 ಲ ಆಸಿತ ಫಿಲ್ ಬಾಲಾ ಲ್ 3 ನಿರಸನ ಲದ ಕರಡಿ 
A Rg , p ಲೆಪ್ಸು ಈ ಬೆಕು; ಈಖ ಖಾ ಜೆ ರ್ವಿಲಿವಿತ್ತ ಕ ಅಗರಿಲ ಬಿ ಅತತ 

ಕು fe | 
62೨ ನ ಬಜನೆ ಬಿನ ಎಜಿ ಜಾ ತಶಿ “ಅಕರ ದಾ 
Ele ಇಂ. 

Bro. 

ಈ 

ರಿಶ್ರಾಜ್ಯಲಿಐರಿ ಲಾ ಈ: ರಾರು ಅಲ್ಲ ಲ್ಸ ಬಲಿದ ಸೋಡ € ಅಲಿ 
ಆವಳ ವಾಯಸ. ಲಿಯು ಆವಜಿಂಿಟೇೊ ಯ ಬೂಕುನ್ಧಿರೂದಿ ಈ 

ರಾಾಗೊಲಲಿ ST ಈಸಿಲಿಕಾ ಇಗೋ ಬರ ಈ ಪಯಃ ಅತಿ 

ಲಿಜಜ೨ಬೋವ ಡೌ೨೫ಅ ಮಟ: ಓಜಾ ದಶ ಇಂಡಿ ಖೆ ದಲ 
ಅನಿ ಬಿಬಿಎ ಅಲಾಲ. ಔಖ್ಖಬುಷ್ಧಿ ಅಶೂಳಠಿಅ ಅ್ರಔಿಬಿ ೨೮೬73 

ಅಬುದಿಕಲಾ್ಲ) ಲೀಜ್ ಲರು ಅಕಾರಿ ಬಿಬಿಲಿಜ್ ರರು ಅಲಾ . 
ಬಾಲೂ ಅಾಜಾಯ ಕ್ಕಿ ವನಲಿಕುಣಂಬೆ ಅ9ಿಬರ ಕ್ರ ಜುರಘೂಬೆಚಿ 
ಲಾ9 ಅಲನಿರಿ ಅಠಿಣೆ ಒಕ್ಟ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲಿಕಾವ ಬಿಜೆ 
6ಕುಔ್ನಾ ಜಲಿಮಬಿ ಊರಲಲ ಅನಿ ಎುಜೀಸದೆ ಕಿಲಿರೂಜಾ : 
ಉಲಲಾಸ್ರಾಖ. ಅಂ ಎಯೆಬ್ಬಬರಿರಾಖಾದೆ ವಿನಿ ದಿನಿರ ಆಬೆಜ್ | 
ಈಂಜೆ ಮಿಡಿಯ ಆ.೮9 ಒಬಠಿಬ್ರ ಬೆಶ ಲ್ರಾವಾಯೆದ ಅರುಹಿ ಬುಆದಿ 
ಬಿಜಾಔ ಖಕರ ಬರಿಳಿಅಲಿ ಹನಿ. ಅಲುಬಾಲು9 ಅಲಾಬೆ 
ಅಬಾಲ ಲಿದ್ರಿಎ ಅರೀಸೆನಿ ಅಶಾ ಅಬಾನೆಯಿ ಅೂಜಾರ ಇ ಬಿಜಾಜಾ. 
ದಿಯ ಇಲಿ ಬತಿಗೊಲುಖಿಲ್ಲು ಆಈ ಪ್ರಿಯ ನಿತಿ ಜಾಬ್ಬರ.ಔನಿವಿ ಅ ಬು 
ಖಾತಿ. ದೆಳಲಆಂಂಿ ಇರಿ ಎರಿ ಅಂ ಜೆ ಖಣನ ೦3 
ಅಧಿ ಅಬು ಈಜಿ ಮುಐ ಆ.೮9 ಅಖುಜ_ತ5ಂವಂತ 



ಅಯಿಕುಜೆ. ೧ ಆರೌಾರಿಚೇ ಖಿ. 287 

ತ ಗು p 

ಆ. ದೆ ಲ ಅಕುಆಸೆಂಬು ೪9೧೬ ಅಬ್ಬರ ಲೀಗ್ ಇಲಿ 
ಗ p 

ಅ. ಅರು ರಾಣಾ ಫಟಿ ವತ ಲಿಾಲುಖ್ೆ ಎಷು ಜವ್ ಬಾರೊ 
ಸ [en ದಾ ಕಿ 

ವೃರಾಯಿ ೬ರ) ಟ್ ಸ. “ತ್ರಾ ಜಾ ಆನಂ ಬಟ್ಟ ಓಲ್ರರಬರಿ ವಾ ಘ [5 ದಲ ಯ್ 

ಅಲ್ ಬು ಚೆ ಬು 

PR: ಅಾಲ್ಲಲಲಿರ್ De ಅ . ಸಲಿ ಜುಖೇಬೆ 6ಬಿಯಿಜಿ 

ಜಿ: ಲಾಗು" ಲರು ಸದೆ ಅಜರ ಆ ನು೩ದ' (ಐ ಲ. ಎಲ 
ಆಖಾಖಅನೆ ಜರುಂರದೆ ದಿರಲಜುಖಂಬೆೋು ಔರು] ಇಜು0(ರಿಐಜಗೆ 
ಅಂ ಅಜ್ ಜೌಬುಜ್ದಿ ಬಳಿಕೂರಲ! ಲಾ ಕುಸೊಬಿ ಬಲ್ಬಲೆಂೊಲಬಾಔ 
ಬೆಲಿಜ್ದಐ ಜ್ಞಜತೆಬಿತಳುಲರಣ್ ಅಶು 6೪ಏರುಉಬೆ ಔಕುಲ್ಶಾಯ ಲ 

ಈ ಮಮರ ರಹ ಂಬೆಯಡಿ ಬಿಮಿ್ಚುಖ. ಲಿರುಬ್ಬಾದ್ತ ದಿಲಿಜ ಲ್ರಾದ್ಧಿದಿರಿ ಎ೦ಲ್ಲಲಿಲಿರ್ದಆಳರಿ 

ಜದ ಜಲಾರಜ್ಜಓ (ಲರು ಗೊಬೆ ಕಾಲಾ ಅಔ ಮಿಂಚೆ ಜುಮಿ ೨೫ 
ಶ್ರ p 

ಅಲ್ರಿ ಅಲಂದ ಅರುಗಾಯೀಂಉ ಕ್ಯಫಿಯಜ್ ಜಿ ಲ್ಪ ಜದ ಇದೆ 
©) ೮1 

ಅಂಬ. ಬ್ರಬವಿಳಣಬೆ ಅದಿ ಅಆಕ್ಸಿರಬರಿ ಅಜುಬೆ ಲಂಸೆರೊಬೆಷ್ಸ ಅಲಂ ಲ } 
ಲ್ಹೋನಔರಿರ೬ ಲಿ ಅನಿರಿ ಉರಿಯೂತ ಅಲ್ರಿ ಉರರುಜಾ, ಬ್ರಿ ಅಜ 

ಯಿಟಸಾದೆ ಅಬಂಟೆ ಉಂ ಔಬಔಔ ವಲಾಜಾಾಬಲೆ ಓಡ ಜರು 
ಅಲಿ. ಆ” ಅಪೆಬ್ಲದಲಿು ಗೊದ್ದ ಅ ಐದ್ವಿಜ38೦ ಬ್ರರೆಬಿಲಿಅ ಎಂ ತಿ ನಾರ ಈ 

ಅರಣೆ € ಈ ಯ EO) ಪತ ಸ್ಸ ಲಾರ್ ಈ ಅಲ ಜರೆ 

ಅಲ್ಪ" ನಕಃೊಬೇೊಪಂಯ. ಪ್ರಿ ಮುಡೊವಿಖ್ ಜ೨ಲಿಕುೊಬೊೋದೆ' ಪಃ 
ಇದಾ ಜಸ ಈ. ಇರಾಂಲುಈ ಬ್ಯೊಣ್ನೊಜಿಂಿ ಎಲ್ಿ 

ಜಲಿಕುಜ್$ ಬೆ ಖಾರ ಅಲ ಇಲಾಜು ಈರಿ ಬಿಲ: ಆ್ಮಿಒಡಔ 

ಕಾಲು: ತ ಅಜಯ. ಅಜಲು ಬುಮಿ ಖಾರ ಆ್ ಜ್ರಾಜ್ನಾಂ ಕರ ಕರುಳು 

ಹ ಇರುನ ಲಲಿಯಿ Ena. ಲಿರುಆ್ ಜುಈಜಿ ಅಲ) ಬಾರಿ 
ಷನ್ ಅರಬಿ ಇಬುಯ ಯಾರಾತ) ಎಂಜಿ ೬ ಸಲ್ಲ fede 
ಬಲ್ಲ ಇಲೂಲಾಲು ಔ ತ ಕೈಬಿರಾಆಾಶಾರಂ ರ್ ಪದಿ ಜದ ಅಶು 

ಅಣ ud ಜೂರಾ po ಅತುಠಬಬಿ ಅಶುಲಲ ಮಲಿಜಮಿವ 

ಲ್ಛ್ರಿಕಿಜಾಜದ್ದ ಕಿಲಾ ಅಜುಲಲಕಣಿ ET ಲಿಃಲಿಜಲಿ 
ರ ಎಲೆಯ ಬ್ಲೌಜೌಕುಡಿಜ ಅ ಅಂಜ ಇಜುಎಲಿ ೬8 ಐ 

ಔ. ಆಅಬೆಬಾ ಅಜಲಲಂಯ ಕ್ರಹರಿಲಿಖ ಲತೆ ಶುಲ ಎಚಳಿೀಬಜ್ 
z 



೪೬8 

ದ. 

ದೀ. 

ಇಯಿಶುಆಸೆ: 9 ಆರೆತದಿತೆದಿದಿ- 

ಊರಿಅರಿ ಊಲಾರ್ದ ಶಾ ಔರಜ?ರಿ ಜಲಾರಜ್ ಇಬುಖೂಾಖಾಳನೆರಿ 
ಔಮಿಕ್ಟುಲ. ಅಡೆಬ್ಬಜಲಿರಾಖೇಟ ಬ್ರಹ ರು ಅಂತೇ ಅಲ್ಪರ ಲಕಿ 
ಲಶಾಇಬೆಜ್ ಲಿಜ್ಭಿಯಲಿಖ! ಅಜತ ಲಿಐರಿ ಲಔ ದಿಲಾ ಕಶ 

ಲರಲಿಅಜಾಬ್ಬಂಲಿರೆ  ಅಅಈುಅಬಬಂಲುತ ನಿತೊದಲ್ಸಿಾಯ ಅಜುಲಲಿದ್ತಿ 
ಎನೆ ಸುಲಿಖಸ ಸ ಬಮಜಗಸನ್ನೆಲಾ ಬಘಈಬಬ್ಯ 9 ನಿತೊಡಲ್ಯಲಾಭಿ ಮಲ್ಯನ 
ಬ್ರಿ ಕೆಲಿಜಾ: ಔ ಇ೪ಊೋಬಬೊಂ ಸೆ ಪ್ರಿಂ ko ಆರು *ಲುಲಂಯ ದಿ 
ಬಿರ ವಂ ವೆವೀ. ಇತ ಅಲುಂಬಬೊಅ ಮೀವಿಬಪಿಐ Ke 

ಜಲಾ ಅಖಾರ ದೆಜೌಬ ಅಜ್ಜುಳೂಂಜ್ ಬಣ &ಔಜಾಕ್ಷಿ ಏತಿ 

ಅ೦ಿಜಾಯಿ ಆಖೂಲಾಜಸ ಜು ಜ್ ಬಜ್. ರಜಕ್ಕೆ ಅಲಲದ 

ಜ್ ಬಬಿಲ್ರಜಾರೂಯಿಅ ಬ್ರರಿಜುರ ಈ: ಬಸಿ ತೂೂಲಾರಲಿ ಸಿಖ್ *ರುಛಿ 

ಅಸಿ ಬಿಂಬ ಅಲ” KR ಇಜುರುರರಿ ಅಜ ಐ 
 ್ಲೊಜರಿಇದಲೆಐಂ ಏರುರಲಿಎಡಿ ರಿಲಲಾಬಬ. ೮೮೮ ಎರಬ 

C395 ಮಿರ ಆತೋ ೆ ತಾಲ ಬೌಯೆಜಾಜಾಂಜ್ದು ಅಬ್ರಜಸ ಅರರ 

\ ಜ್ esc) ಜಾರ್ ಈರಾ ಇ ಲ)ಂ9 ಇಲಿಲ್ಲ. ಇರಿ ಅಂಟಿ ಶಿ ಮು ವಾ ಜರ 

ಅಜಾಜರಯಿ ಜ್ ೪ಆ:ಕಲಿ ಐದಿರಿಣೆ ಇಲುಜಿಯಲ್ಲ ಇದಔಟಲೆಗಲಿರ೬ 

. ಆರು ಬ್ರ ಹರಿಸಿ ದ.೫.ಏ೦೨ ಲ್ವಿಜಾಲುಶ್ಟಾಲಿಲ್ಲಿ. ಲಿಶುಬ್ಬಾದ್ದಿ 

ದರಿ ಅಠಿಂಲಅ 'ಇಮುಮಿಖಒಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಅರು ಲಾರ: ಶಬಲ 

ಗೊಬೆ ಡಿ ದಹ ಇನ 2 ಚ 0 ಮನಕೆ 

ಜಿ ಕಲುಕ್ಧಿಇತುಕಬದ ಬಿಮಿಶ್ಯಾಖ- ಅರ ಅ್ಷವಿಅಅನೆರಂಬದಿ 6 

ಅಲಿ ರಾಯಿ ಅದೆಬ್ಬಿ ಬವಿಜುಂರೊಬೆ ಡಲ ಬಲಿತ ಲಿಕ್ಕಿರ 

ಬ್ ಇರುರ ಈುಶುದ್ತಿಶಾ ಸ ಇಶ್ಟ ಲಕಿ ಅಂ ೂಇಬಾಶುಖ)? ಅಲ್ಲದ ಇರು 

ಔ ಲೃಹಾಉುಸ್ಬಾರಿಕು ಈ ಜಾತ 5 ಕರು ಇಲುಯೂಯಳಿ ಲಾ 

೩ ತುಲಿದ್ದಿ ನಘಜುಖೀಬೆ ಬಯಸು ರಾಜ ಉಬೆ ಅಜಾಡೆ 

. ಅಖುದ್ದಿಕಶಾಕ್ಷೂಲಿರಿ. 99 ಲಾಔ ೮೮ ಜುಜಗೊಬೆ ಶುದ್ರಿಜಾರಿ ಅಜೆ 

ಖೌಬಿರೈಿ ಲಜ್ ಅಯಾರ ತೆ ಜಂತಿ ಲ ರಾಜೆ ತು ಲಕ್ಷಿ 

*ಬೆಲು:ಡಿ ಬಿಜ್ದಿಲಾಬೆಲು. ಅಏ೦ ಈದ ಲಳವಿಕಾಣೊಲೆ ೪೦ರ 
ಐ ಅಬಲಿಲಿಜ್ದಲ ಲೊಜುಃಜೆ ವದೂನಿಬನಿ ಲಕಲಿಕುಂಬ ಇಲ್ಲೆ 

ಛ್ಹಾಬೆಂ ಇರಬ ೧ (ಈಜ ಬೊ 9೮09 ಲೆಉುಜ್ಜಲತ 



€ಯಿಕಾಆಸೆ.' ೦: ಆರೆದಿಚಲ್ಪದ... 259, 

'ಔಎ ಎಳಾಲಿಡಔಿಖದೆವಿ: -:: ಉಸೆ ಅಳುಲಲಾಯಂಲಿ ಅಮಿಂಜಸೊನ್ದಿಲಾ 

ಆಮಿಖಂಸಿತಬೆ ಆದ್ಮಿಕಾಣರಾಜಾ `ಬ್ರಿವಶ್ನಬವಿಹಣೊಬೆ ಕಾರಗಿ ಇರಾ 
ಕಾಖಸೊಬ ಬದ ಅಸಲ್ ಅಲ್ಲ ಕಜಿಲಿಯೇಲಆಲ. ರಜಾ: ಜಂತೆ 

ಕ ಅಬೆ ಅರಘಡೆಜೆಜದೆ ಬಿಮಿಲ್ಲುಯಿ. 

ಔನ. . ಅಜಲು ೧ಅಆಸರರಾಖಗೊಬೆ ರಾಜಾ ಅಔನೀಿ' ಬರ್ ಅಬಾಂಡ್ತಿ 

| ರು 'ಬಶಿತಾಜಾಕ್ರುಜದ ಅಿ5ಟಲಿರಲ ಜಮಿ ಪಕ್ಷಿ ಆನ್ಗ' ಶಉಾಯಲಾಲ್ದಿಲ್ಲೂಯಿದ್ದಿ 

ಆಯ. ಆಜಿ pp ಬಜಖೌಜ ಇ ನಬನಿಷರಾ ಐಲಿಮಿಜ್ಞಾಯ ಆದ್ರಿ 
ಐಯೆಲ್ಲಯರ ಕಾದೆ ಅರ್ವಿಇಸರಿ ಐಜರತೂಜಜ್ ಜಾರಿ ಜಾಲಂ 85 

ಅಲಿಖ ಅ ಅತಿ ಅಶ ವಟ ಬೆರಿತಿ ~ಜ್ಔಿಜೆ ಅಲಿದ ಲಾರ ಯಿ 
ಲ್ಲ; ಜಲಿಶಅಖರಿಂಜತಿ.: ಅಶು ಶೂಲಾಖ ಖಾಜುಕಾವ ಅಿಂಕುಖ ಅಖ್ಯ್ದಾಕ್ಕಿಜರ 

ಉ'ಕುಬಿ ಈ ದಿರಿಅ ೫ ೫:೦ ಅಜಿ ಇರು ಅಲ ಜಜಾಲ್ಟ ೨೮ಈ 

ಕ್ಯ 

ಈ. ಔಲಿದ್ದಲಬವು.- ಅ೮ ನ೦ಟ್ರಾಲ ಲರ ಅವೂ ಅಂಬ್ರಿಆಸಿ ಅಲಿ ಜಾರ ಅಜಾ. 

ಕು ಎಸ ಲಿಜುಜ್ಂಬೆ. ಚರಿ, ಅಾಂಲತಲಾಜರಿ' ಇಜುಶ್ನಅಸೆರೆ ಬಲಾ 

ಎಬೆಖವ ಧ್ರಬುಯಿಜಸೆ ಅಖಾರ ೬ ಬಬಿಜಸಬಬಿ ಪದಿ: ಜಶೆಂ 

ಈಲಿ. ಯುಬೆ ದ್ರಜಾಜಿ 9 ಲರ ಅವಿಜಾಬೆಜ್ಲ್ವ.. ಅಶುದಿಅು ಇಬುಖಾಲಾಶ್ವಾಯ 

ಲಕಿ ಅಖುಲ್ಟಿಖೆಖಾಶ್ಲಾಐ ತು ಬರಿಶಾ ರಾಂಶಾರಿ ಲಿಆಸರಿ ಇಲಾಡ ಇಸಿ 

ಉಾಜಾಶಕಾಂರಿರು ಆರಿ ಬಿಹಿಣೊಬೆ. ಔಔ ತ ಬೆವಜಾದನ್ಷ' ಜೆ ಮಿಬುಾ 

ಪ್ರೊ. ಬ ಬಾತಿ ಜರಿದ ಸುರ ಅಲಂದ ಜಾರಿ. ಅಕುಜಿ ವಿ" 

| 3 ೬೦8ರ ' ಅನಿಲಾ ಬಿದಿರ 
ಬುದಿಶಾ ಐಾಯೆಶಾ9 ಅಜುಂಶುಅ ಈ ಬರಿಕೆಆಎ೦ 

ಈ). ಜ್ರ. ಲುಲಾಖಿ ಅಂಬಾರಿ. ಧಿ (ಲಗಾಡಿ ಹೆಐಖಾಛ0ರ್ದಿ 

ಅನೋ ಈ ಿ ದ್ಧಿರುಜಾ 099 ಜ್ ಉಂ ಈಲ್ಕೂಯೆ ಲಿ೦ಿರೂಖೀಗೆ ಆರ 

ಅಾನಿವಿಬಾ  ಆಲಾಕೆಯ ರು - ಉರುಲಿರುಖಾದಿ : ಬಿಖಖಾಲ್ಯಲತ ಬೊಬೆಬು- 

ಈವ! ಅೌಿಬುರ (ಘಾ ಲಾಬಿ ನುಶಕುಸೊಬ ಆಲು ಬಜಾಬಿಗರಿ ದುಜಾಜಾಂ 

ಐ ಉುಜತಿವ ಉಲಾ ಬಿಹಿಲಾಬಬಾ ಅಖ್ಲಾಬುದ: ಅಸೆಬನಿಜಾಸದೆ 

ಲೆಉರುಜಾಬಲಿತೆ ಅಉುಶಾರುರಿರಿಎರಿ ಅಲಾಲ ಕೌ ಜಡಿತ ಲೆಶುಜಬಸು 

೫ 28 

Ly 

ಥು 
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ಆಸ ೮೨ ಜ್ರಮಿಖಿಯ ಅಾಂಕ್ಮಿಜಧೋನ್ಟಿಯ. ಔಳುಲ ಯೂರಲ್ 
ee 9೨ ಮಿಲಿ ವ: ಬಜ ೮೦೨9 ಜ್ವರಾಜ ಉಬೆ ತ್ 

ಲಂ. ಈಜುರರುಲಿಹು್ರಾಸ ಅಂಟಿ ಕುಲಜ pe ಷು. 

ಪ್ರಿಜಿರ್ಬಾಜವಿಕುಣೆೊಬಖದ pi ಬತಿಕುಾರ ಜ ಜಿ ಧರಲಾಬಲಿಕುಗೊಟೆ 
ಲೂ ಉಟಿೂಖಿಆತೆ ಲಿಖಾಬೆಜ್ದ್ವಿ. Fo ಲಿರಾಂಖಲ್ಲಾ &ರಿಚ ಬಿಜ್ಜು 

ಬಸಾರಾರುಢಿ ಪ್ರರಿರಲ್ಳು ಫಿ '್ರಜಲ್ಯಜರಕು ಅಬೆ ಆಶಾಅಬೆಬವಿ ಉಂ 

ಲೂನಾ. ೦9 ಲೆಐರಿೀಂಂಜ ಅಜಖಾಜಔಿಂಜು ಅರಿದ ಔಮಿಶ್ಚುಖ.. ಅತಾಚಿ 

ಆಅವಿಕುಖ ಬೆಬ್ಬಲಾ: ಅಲಲ್ಜಾಯಿ' ಕರಾೂರಲು ಅಜು್ಠಿಬಘ್ಸೌಂದೆದಿ. 
ಗ್ರ. ಅದ್ಟಆಗೊಂಆಸೆ ಬಳಿಕೂರಜ (ಳಂಬ ಕತಲ ಹಜ್ಜ್ ಲ 

ಲಿಜ್ಜುವಿ ಲಾರಾ. ಅಡಾರಿಜ್ಯರ ೮ ಜು ಉದ 6೦ ಇಲಾದ 
ಭಷ ಇಯಂ. ಆನಲ೦ ಇಬಲಿಜೂಯಂ' ಖಾಬಿಬಜ್ಞಲ್ಲಯಿಕ ಯಲ ಲಕಡಿ 

ಅ೦ಆಗೊಯೆಲ್ಲ ಬೇಯಲಿ ಉಮಿ್ಬಐ ೮೫೮ ಈರ ಇಲಿ ಕು 
ಖಿಖೊಳುಔಆ ಅಶಖಂಲಖಮಿಕ್ಜುಜಿಡಿ ಅಬಲಿಖರಸಂರಣ ಲಿಲಿ ' 

ಜುಲ. ಕ್ವಾಪ. ಅಬರಿಬುೂಯ ಬ್ರಖಿಬಿಲಿಖ ಎಲ್ಲಥಿಆತಿ ಅಔಅಲ್ಯಅು:ಯಾಂಲಿಬಿ 
ಕವಿ ವಂದಾಲ ಈರಿ ಅಜ್ಞಳಂಯಬ್ಬದ್ತಿ ಜರಿ ಅಶಾಲೂಲೆಐಔ ಹರು 

ಯಾಂ. ರ್ವಾಂ' ಅಲಿಐ ೮೮5 ಅಲ್ರಿ ಅ್ರಶುಲಿಲಿ ಲ್ಲಿ ತೆ ಅಲ 

ಅಣ. ರರರಿದ್ದಿಾಲ್ಯಾರಿ, ಒದರಿ. ಸಲಲ ಜೌದಾರಿಜಾಲ್ೆ ಏಿಕೆದಿಆತೆ 

ಲಾತ, ಇಂಗೆ ಬೆಔಂಲಿಜೌಜರ ಔಜ್ರ ಉದ್ದಿಕ್ಟೂಂಯೆಲ್ವಿ... ಅಂಕು ಲಲಿಬರಿ 
೨ ಅಲಾಲ ಕಾಲಸ್ರಿ ತರಪ ಆಬ್ವರಃ ಬುಲಿ ೮೬3 ಔರಿಜಜಾಲ್ಞುತರಿ 

ಪಠ. ಕುಡಿ ಖಮಿಕ್ಸುಲ. ಈವ ಹತೊಂಾಗೆ ರಾಜ ಷಾ ರುಪ ಐಜಿ ಯೆಬ್ರಬರಿಕು 

ವಂ ಆೊಬೆಬರು ಉರುವುಶೌಲಾಂಧ್ಟ್ರಬೊಲು6: ಆ ಟ್ ಇಚೆ 
ಆಲಿಕ್ಟಾಲುದಿ ಇಡಿಯ ಅಲ್ಲೂಯ ಬ್ರಿಯಿವಿಖ ಅಖಿಲಾ ಕ್ಕಲಂ ಮಿರಿ ' al 
ಬರಿಂಲಂ91 ಅಣ್ಣ ಎದ್ಚ್ರಲಿಅಲಿ ಜೌಂ ಜರಅಜಾಒಡಔ ಥಿದ್ರಿಗೊಂಂತೆ 

ರಿಮೀದೆಎ. ಅಬ್ ಈಜುಲಿ ಅ್ರಜೆಲಿಲಿಅ ಲತ ಅನ ಇಲೆ 
ಅಖಜನೆಲ್ಟಿ ಇಬುಯಂಔಂ ಅಜ್ಲೌಯಲ್ನಿ ಅಲೆ ಆಂ ಜಿಡಿ ಜಾಲ 

ವಯ. ಲಿಖಶ್ರುಂಬಾಖಾಬ್ ಅಲಾಲ ರಿಂದ ಬಿ'ಲಿಕ್ಸುಯಿ ಅಲಂ 

ದಬಾ ಶುಳಕುಳಳಿಣೊದ ಅರಿಆ೦ ಔಮಿಜ್ಬಣ: 

ಬಿಎ 
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೮. ಅದೆಜ್ಟಭೆಲಿಖಣೊಬೆ ರಿಜಾಜಔ ಅಕರ ಆಶಿಖಜರಿ ನವಾಬರ. 

ಈ. ೮ರ ಅಕೊಜ್ ಈರ್ ಅಾಲಿಶು ಕ್ಕಿರಿಅಅನೆರಬರಿ ಉಬೆ 
'ಬಿಎಲಿ ಖಜಾಾಯರ್ಕಿ ಲಾಬಿ ಬರಈಲಂದ ಮರಿಜ್ಜಾಯ ಲಕ 

ಮಿ ಅಂಜ ದಥ ದಂ ಐ ಐಧ್ರಿಜ]ರಿ ಇಂ್ಲಶಾಲ್ತಾತಬೆಜಾ. ಲಿಲಿರಿ ೨ ಪಿಖಮುರ 

ಅಐಥೆ ಕಾಲಿ 2ರ ಹ್ ಜಃ ಛದರಿಜಾ ಬಜೆಬಬ್ಲ ಕುಮಿಖಿಯಖಂಯದ್ಧ 

ಬಿ8ರಲಿರ ಲಈಜ ತ9ದೆ ಭಲಿಳಅಬನಿ ಅಅಅುಲ್ದಿಜ' ಆಮಿಂ 

ಅ. ಔನ್ವಿಲಾ, ಇಉನಿ5ಲಾಜೆಬಿ 99 ಬ್ರೊ ಈರಿಸರುರೂಂಜಿ 
SpE UES LS: ೫೫1 ಎಜು ©. & “ಈಜ್. ಜುುಬೂರಲ್ಲಿಲ ಭಲಿಶಾದಲ್ಲಯ ಇಅ.€ ೧. ೮ರ ಇ೧ಂಬು ಠೃ 

ಐದ್ರಲ್ನಾಂಎಔ ತೂ ಬಜೆ ಮಿೀಬಿಬರಿಂಲಿರೆ ಬರಿ ಣು ಇದಲ್ಲಿ) 
ಹ ಟ್ ಬಿಜಾಯಿ ಬಿಜ್ ಬಭಖಾ ಅಬೆಬ್ ಜದ (ಳು ಬಿ 

©. ಅಅಣಿ ನಿಮಿ. ಅದು ಇ ಅಣ ೮೮ರ ಆಈಕುಣೊಬೆಂ 

ಇದರ ಬಿಶಾಖ ಜರೆ ಫೌ ದಿಖಐ ಲಕುಜೇಬ ಬರೆಬಳಿ) ರೆ 

ಬಿಲಿಕ್ಷುಲ ಆಂಳುಜೆ ಖಿ ರಿಣಾನಾಡಿ Wi ಈ ಲೌಾತೆ 
ತ್ರಲು ತಾಂಕಿ ಇತ್ತ ಜಿ: ದ್ರಾ ಲಲ್: ಬೆ ಆುಲನಿಬಿರಳಆಡೆ 

ಈರಿ ಯಾತ (ಅಜಗರ ಅಖಾಲಿ ಕ್ಯಜುಂರೇಣಿ 
ಖೌಯೆರುತಿದ್ದಿ ಭಲಾರೆ ಉಲಿ ಲರಳ್ಸೀಯಿಲಿ ಉಲಿಜ್ ಅಬು 

ಲ. ಐಡಿ ಔಯ, ಅದಿಲ್ ಅಾದ್ದಿರಿ ಕಔಂಔ ER) ಅಬು. 
ಈ. ಪಲ್ಲಿ :ಈೆಳಬು ಕು ಅತೆ ಜಕರ ಜುಲ 

| ಬಅರುದರು ಬಲಿಜ ಭಜನೆ: ಈಯಾ ಲಿಬು ಲಿಯಾ ಪ್ರೀ ಆತ 
ಅ. ಉಯಶ್ವಾಂ ಅಯೆಜ್ಜಲರಿರ ಗೊಬೆ ಅಲಲಿ ಔರಿಂಬೆಣು ಆನೇ 

"ಅ. ಆ ಲಿಯೆ. ಇದೆಲ್ಲಬರಿರಾೊಬೆ ಇಜಾರ್ರ 5 ಲೆ ಬಜ್ರ್ಎ 
ಕುಲ ಆ ಬೆದೆಲಿಬ್ಬದ್ತಿ ಅದಿರು 'ಬರ್ರಿಎ ಕೆ) ತರಾ 

| `ಬಿ ಅಜುವಿರ್ನಿ ಖಲಿಎಲಬ್ಬಾದ್ತಿ ಮೆ ಎಲ್ಬಲಾಂ ಖೌಂ9 ಇಲಾ9ಬಾಗೆ 
£೫೦. ದಿ $s ಔಮೀೀಂಬಬಾ ಔರು ಬಮಿಳಜ ಅಶಾ 

ಡಿ ಬಿಜ ಲಿಂ ಅದೆಬ್ಬಿಬಬಿಕುಳೋಬೆ ಅಲದ್ಧ ಮನ್ವಿ £ರಿಅ೨ ಅಜಜ 
ಅಖಾಮಾರಿ ಎ ಎರಿ ಇಡಿರ್ಯಳಗೆಲರೀಂೆ ಅರಿ ಆಖಂಬರಲಡಿ ೧೦ ದಿದ 
ಛೀಜದು 

mung 
IES 
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“ಉಲ 

VN 
ಲಲ ನಿಖಾಖೂಬಾೂಾಲರ ಅ. ಜಸ ಅಲ 

ಅಯಕುಜಿ: ಅ ಅನೆೊಲಿತೆಲ್ಲರು I 

ಅಲೆಜ್ಜಿಜಿಲಿರ ಸಂ ಶಔರಾಜ್ ಔಲ್ರಿಲು' ಓಂ ಲಿ ಬರೆಯಿ 
ಅಣಾಖೂಂದಔ ಜಬ ಅ ಈವ ಲಿಜು ಶಾಲಚಾ ಅರಕು ಛದ್ರ | 
6೮8 ಅಅಾಕುುಔರ ಆಈರಿಅಂಬಔ ಅಂ ೧೬ಂಾಲಸಯಈ 5ರಿಲೂಬೆ 

ಇ ಲಿಂ: ಕೆದಿಲ ಅನವಿಕಾಣೊಬೆ ಶು ಈಖ ಲುಪಶಿ ಇಲ್ಲಿ 

ಉಬೆ ಈನಿರಿರುೊಬಾತ್ ಬುಖತೆಐ ಬದ ಇಆಂರಾ ತಾನೆ 6 

. ಇರುಆೊಬೆರಿ ಬ'ಮಿಕ್ಜುವ. -ಅಯಬ್ರಜರಉಆತೂಬೆ ಲಸ 
ಅಧ್ವರ ವಿಎರ ಹೂಟ ಈ ಇತ್ರ ಭು ಬುಖತಿಎಲತಿ ಅಿಖಜ್ಞನಆನಿಜ | 

ಅಪಿ ಗದ ಅಜಾಖೌ ಸಂ ಅಜುಶ್ಯಾ್ರ್ ಓರಿ ಉಂಬಳದ್ದ 

ಅಬಾನಾಖ:೦ ಎಎಪಿ ಖಾ ಈಶ ಔ ನಖದಿ, ಆ'ಅ ಇಬಾಲ ್ಡಿ£9ಿ | 
[Ss 

ಣು 

. 'ರುಂಯ ಅಲ್ವಿ ಅ ಮುಲುಖುಲಿ ಎಜಿ: ಸ ಅಲಾ'ದ್ಧಿಶಾಜಾ: ನರಿಯ. "ಅಲಲಾ ' 
ps ಕ 

6ರುಜ:ರ 8೮ ೮ಲ್ನಂಾದಿಐ ಪುತಾಜಾು- 65ರ. ಅಅ ಬಾರಿ ರಿ 
ಅ 

ಇಲ್ ಸಚಿ ಧಿಕ a ರ್ಸ್ ರಾರಾ ಬಿಖ ಲಲಿ ಜಲಾ ಕಾಜಾಹಗಲಾತಿ 
MRS EE A GET po Me RE Te ಸ 'ಅಉಂಂಲಿಲ್ಯಾಕಾಲಿಆಎ ಬಟ್ಟಲ ಜಾಣಾ ವಿ.ಆಆಖುಬುದ್ಧಿ ಅ ಜಪವ 

ಕಾ ಹ್ ೪ p 

ಅಲಿ ಲಾಲು ಅಅ ಈ: ಸುತ್ತಿ ದಿಮಜಾಔಲಿರುಣನ9ಒ. ಒಂ ಅಜ 8, 
Pa 

‘ ಕದಿರಿ ಇತವಷ್ತನ ದಿವೀಶಶ್ಚಿತ್ತಿ ಬಟ್ಟಟುಖಖಿ ಇಂ -ಲದಿಜರಿಜಯಿಿ ಅಲಿ 

ದ್ರಬಶಾಲಯಯೆಎ. :ಅಖ ಅಬಲಾ ಬುಹಶಿವಾಖಜ್ 60 ಈಡಿ ಈ 

ಯಿಲಾಧೌಲಾಆಕೆೊಬೆಲ್ದಿ ಈಶಾ ಬುಹಶೆ ಅದ್ದಿಜೂಬೆಬಾದಿ ರಿಜಿಜು 

ಅಲಿಂ ಅದ್ವಿಆತೆ. ಖಎಲಿರುಆಾ ಬಾಸೆ :ಔಸುಲೂರುತ ಅಬಾಶುಲಣರೆಹ್ಠಿಡಿ” 

ಲಿ: ಲಿಲಿಲಃಜ್ಞುಜಿ "ಅಬ್ಬಿ ಬಲಿಕುಅಸ ಇದ "ಬ್ರಶ:ಬಿಔಅಾ 

ಲತೆ ಆಲು ತುರಗ ಎಲಾರಾದ್ರಿಜಾಳಾಶಾ ಬ್ಲೂಲ ಲೌ ಆಂ ರಯ್ 

ಬೆಳ್ lc ತತಾ ಳೂ ಗಾಳ ೬2 ಕುಂದ್ಮಿಜಾಜಾಂಕ್ಞುಖಾ?ೌ 
ವು 

ಅಂ ಔಮುವಕುಲೀಬೆಜ] ಅಸ್ತಿ ಜಾ ರುಾಬಿದಿದಿ 'ದಡಿಲೂಯಜಾ 

: ಇಲ್ಮಿ ಅಕ್ಕಿರೂಂರಿ ಜ್ರಿರುಜಲಿರಾಜಾ ವು ಅ ಇದ್ನ ದಿರಾಗಂಡ ಜುಬೂಲೆ 

ಅಆಔಕ್ತಿ ಅಔಲಿವಿಖು 'ಬಿಕ್ಕಿಲಾಬೆಬು 'ಬುಬಳಬಿದ್ದೂ ರತುಕುಖೇಬೆ 
ಅಅಾಥ:ಲಲ್ಲಿಡೆದ ಅಜ್ಖಬೌಬುದ್ಧಿ ಜಂಬೆ ಹುಲಿಯ ಲೆರುಜ 
ಜಲ ಇಅುಲ್ಮಈ ಲೊ ಬೆಎ. 

, 
| 
1 
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ಔಯ ಅಾಔಿಶಾಜೆ ಇಡೆಜ್ದಜನಿಲಆಬೆ 'ಐಲ್ದಿಆಲ ನಾರ ಈಾಂಬೆಜ್ ಈ 
ಇಯ *ಲು.ದಿ ಈ ಇಬಂಖಿಸಾಲುದ್ಟಾಯ ಅಕ ಅರಂಔ ಇಲಯ ಅಟ 
ಅಯಔ ಈಶಾಜಾಸ್ವಾಯಿ ಅಅ ಐಲು ಬರಿಲಯಲಿ'ಅಜಾುದ ಲಿಲಿ ಆಜು 

ಟೊ... ಅಜಾಲ್ವ್ರಾಲಿರುಡಿ ರಸವ ೮೦ ಲ್ವಇಲರಿಲಿರ 6 ತಈಂಾ ಬರಿ 
ಎ೦ ಮಂ. ಅಆ 'ಅಶುಜ್ಯು ಜಜುಲ್ಪಂ ಲೌ ಯ ಇಳಂರ ಅ ಬಂ) 

ಟಂ. ಇಲೂ99 ಮಠ ಅಬುಲಲನ್ಲೂಲಂದೆ ಖಲಿಲ್ರಲ. (ುಲೂಯೆ 
ಈದ ಆಸರಿಲಿಕಿರ ತೂಬಜ್ ಇರಿದ ಈ ಎ೮೬) ಬರು ಯತ ಲಆಾಖಾಕ್ಟಾಲಿಲಿ 

ತ್ತ ಬರಿ ಉದ ೭೪.4 ಜಿ ಇಂಂಲುಲಿಆತ ಕಾ ಲ್ಪ 

ದೀ. ಅಲಿಜಿ ಅಅ ಆತಾಯಿಲಿಾಗ ಅಲೂ ರಿ: ಧ್ಯ ಸ ಅಪಿ ೬ ಆ 
ಆದ ಅಲಾಲ ದ ಸಾಜಾ ರಾಖದೆ ಅಶುಬರಿ 6 29 ಅಜ್ಲೆ'ಯು 

"ಜಿ ಅಲ ಅಜುೂೂಶಣ ವಿಡಿ ಅಶ ಬಿ ಜ್ಞನ್ಷಶು ಅಖಾಲಜಾಜಾಕ್ಯುಅಾಈ 6ಪ ಸಬ 

Bom. ಅವೆ `ಲುಲಾಖರು ಅಬಜಾಜಾಜ್ಞ ಲಕಡಿ ಅಜಾ ಬಬ. ೬೭೦ ತ ಜವೆ 

ಐನಲಿಳುಣೊಂಬೆ ಜಲಾರಜ್ ತ್ ಯ ಶಲ ಐ೮ಲಣ್ಬಣ 

ಅದೆಬ್ಬಜನಿಳುಖಸಅ ಅಬೆ ಅಕ್ರಿಜ'ರಿ ರಿಜರತ್ ಬಜೆ 89 ಉರಔಊಟೆ 

ರಿಮಿರ*ಗೆಲಕ ಅರಿ ಅಖಾಿಬಿಣ್ ಖುರಜ್ಸು ಜೂಜು 'ಅೊಕುಜಿ ಈ ಲ 

Pi ಚ್ 

ದಲಿ. `ಅರಿಹಸ9ರುಲರಿದಕ್ಟುಉಾ ಅರಸುತ ಇಲ ಟ್ರ ಎಲಿರ ಬಿಬಿಸಿ 

ಅಜಲಿಕುಜೋಬ ಬಲ ಬಧಿಲಾಬು ಅಅಲ್ಕಿ ೪ಾಲಾಣೋಲರ ನೆ ಲಾ 

ದ. ಬಲಿಫೌಜಬ್ ಖುರೇಜ್ಜು ೮% 5೦ ಬೌ«ಔಡ ಬಿ೭ಲಧಲಬ'ಬು. ೪.೪ 

ಗೊಬೆ ಲಮಿಜಾಆಲಿರುಆಗೊಬೆಂಜಾ ಈದಿ-ನರಿ ಅಲಿಜಲಬೆಜ್ಬಾರಿ ಐ 
ಈ). ೦ ಇಅುಲ್ಲಿಲಿಜ್ಬೂ ಆಸೆ. "ಅಲ ಇಯೆಲ್ಪಬರಿರಿಆ9 ಬೆ ಅಲ್ಪ ೦ 

1 1 ಲಲರಈೂಬಜ್ ಅಲುರಿ ಅಶುಜು*್ಲ್ರಜ್ರಾಯು ಲಲ್ಲಿ ಜಾನ ನ) ಆಅ ಕು 

ಅವಿ ಔಯಂಲ್ಯ ಅಅ a ಆಅ ET ಬವರಿ ಇಜಾ 

| ಕಥ ಲಿಕರುಜಗ ಆಯ ಔಯಖಾಕಲಕುಜಬೆ ಅಲ ೪: 9ೀಶ್ಪಾಲತೆ 
ವ. ಇಸ್ರಾ ಇತ ಖರ ಈ ಬ.೮ಔಔಬೆ'ಯುದ್ದಿ ಇರಾರ ದ್ವಿಜಾಜಾಧ್ಗೀಬಿ. , ಆ, 

| ನೆ ಈುಲಿನ್ಲಿ ೬ ಅಲಕುಖೌಬ ಈ ಬಠಜದಿದಿಯಿಖ ee ೫) ದಲ್ವಿಜಾ 

ಲ ಇ.ಎರಲೂ ಬಹು ಅಮೆಲಬುದ್ಧಿ ಅ ಇದಾವ: ಬಜ್ಜಿ 
ಈ. ಲಿಖಜಾಲ್ದಿ ) ಅರೆ.ಜ್ಞಾ ಖೌಶುರಅ $ಜಾಲತಿದಔ ಬಿಸಿಲಾಬೆಬು. (ಆಲ 
ಅಬ ಅತಿಬರು ್ಲು ಬಲ್ಲಿ ಇಮೋರಸೊದ್ಧಿಳು ಲ%ರುಆಬೆ ಜಲ್ಲಿ 

PAS) 

ಲೆ 



394 
Ms 

ಈ. 

Erm. 

_ ಈಟಿ. 

©. 

ಆ. 

ಔಣ ಎಬೆಬು. ಔಲ್ರಇಸಲ್ರಔರಿಲಲಾ ಇಡೆ ಲಉಪ್ರರು9 ಕಲಹ 5 ಖಾಶಸೆಂ& 

ಈ. 

ಲಾ. 

.-ಅಖೆಜಸದಿ ಈ ಬೆಮಿಶ್ಚುಯಿ. ಅಯೆಖ್ಗಬಲಿಕಾಜಬೆ ಎ1೦; ೮ಕ9 | 

ಈಯಿರಾಆತೆ. ಅ ಅ5ಂವಿಜೆಲ್ಲಯೆ 

ಕುಲಶಲಾಕ್ಸುಖ: ಅಜ ಅಯಬ್ಬನವಿಳುಣೊಬೆ ಅದಾ ಈುಕಾಖೊಬೆಣ್ಯಲ್ಲ 
ಜುಲುಣಿ ೭ ಸಬಿನಿರ ಉದ ಬಲರ ಅಟ 6 ಎಖಾಔ ಅಣೆ ಬಿಲದ 
ಬಾಬು ಎ ಆರಿ5ಢಿ ಜಜಾತಾಯಗೆ ತುಜೆ ಬೇಬಜಾಯ ಅಯ್ತಾ ಏಜ್ 

ಬಲಾಲಾಲಿ ಶುಲ ಲಿ ಲಾರ್ವಾ ಐರುಜಲುಾರಲುಂತು ಇಲಾುಆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 

ಖಿ ಬಿಕ್ಕಿಲ್ರಇಬಿ'ು 
ತ ಹ ಕ್ ಟ್ 

ಕಸ ದಿಆಲಿಉಅಸಅಭಛರಿ ಲ್ರಶಿರಿರಿತಾ ಅ ಲತೆ ಜನೋ, 5% ಬ ಹಾಲಾ Hs 
ಅಯ ಅಲಲಿ ಜಡಿ ಪಟ ಜೂದ್ರರು ಬುದಿಂರ ಲಿ a 4 

ET 

[ 

ಇರು ಅಿಲ್ದಾರದಿಳಾಳಾಜ್ಬುಬಿದೆ ಈ ನಲನ ಅಬೆ ೦ಖಂಬೆ ಜಯಾ ' 

ಅ ಇದ್ದ. ಲಲನ ಹಾಬಿ ಬ್ಮಐಔಜ್ ಬಲಲ ME; ೨೮೦೮೨ ಅತ ' 

ಶು9 ಆರಿ ಜಗತ್ ಬಿಾಳಿಜ್ ಜರಿದ ಇಲಾೂಲಾ 9 ಉಜಖ9. ಕಬ ೨ 

ಇಸಾಲ'ಯಿ 'ರಿಬಾಲಾ ಬಕ್ತಿಖುಲೆಅ ಅ ಅಯ ಅಲಾದರಿಂಅಾಜಸೆಟಿ i 

ಬ್ರಶುಾಂರುಅ ಬರ್ದಿಇ:ಲ'ಆ ಬಲ ಅಾಲಸದಿ: ಲಾಲ ಔಜ್ ಲ್ರಶ್ರಿಇಶುಫಿ 

ಅರುದ ಪ್ರಿಂ ೫೫8 ಶೆಥಾಶಾರಾಂ ೨೮ ಅಮಿ ಅಃ ಬ್ರದರ್ 

ಕ್ರಾಯ, .ಅಶುಲ ಪ  ಉಮಳುಔಂ ಅಪ | ಈ ಲರ ಲಂ ಇಲಲಿ 

ಅ ಅರಸರ ತಬುಖಿತಾಳಾಸ್ಟಾಇಲಿರು ಈಜಶಬಂದ್ಧಿ ಕತೆ ನ ಲಿಮಾದೆ 

ಅಲಾಲ ಲ್ಯಡಿಲಾತತಾರುರಅಯಲೆ) ಎಬುಲ್ಲಿರಾ ಆಗೆ ೨. ವ ಈಡಿ ದಮ 

ಅಲಳುಜ ಅಬೆ ಬವಿಳಿಲೂ ಇಐಣಿಕ್ಕಿ ಬರ್ಕ ಬಿಳಿ ಅಶುಡಔ ಲಿಜಾಔ 

ಅಶುಭ ಈಜ ಬನಿ ಅಆಂಬದಿಕ್ಲಿ ಓದ್ರಿ ನ್ನ ಸಾತ ಜಾಶಾಜ್ದುವಿಹಿದ ಲ್ಲಿಂ 

ಲಿಂಬೆ ಜರಿ: ಕ್ರಯ ೧೦ ಜಭವಿಕು ಬೆ ; ಅಲ್ವಿ*ಸ೦ ೦್ಛರ ಈ 

ಅಬೆ ನಿಜ ಅಶಾಡಿ ಉತ್ರ ರಾಂ ಜ್ವಲ್ರೂಯೆ 9 ಕ ೮9 ಪ್ರಿಯ 
ಲಿಸತೆ ಜಾರ ಸಾಹಿದ್ದಾಯ. 'ದಿಆಸಿಲಾಜೌತುರಿಔ 3 ಇಲ್ಲರಎರಾಕಾಜೆ 

ಅಲ” ಅ್ರವಿಶಾಬುಲೆ ತ್ಆಲ್ಲ ಬಜಾರಿ ಅಲುಲರಿ ಜಲ: ಬಳು ಅರಿ 
೨೭3 ಎಬುವಿ ಸಾಜಾ ಉಳಳ ಅಬೆ ಇಶಾಅಬಾಲ್ರೆವ. ಇಲಿ 
ಧತರುಜಾದ ರಾಜ ಜ್ರಿಯರಿಗೆ ಜ್ ್್್ಸ್ಲ್ ೮೦*ಬೇ 

ತ್ತೆ 
ಕ್ಕ 
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ಅರಿಂ ಇಪ್ಲಿಖ ೪3 ಎಂಲಿಯುಬತೌ ಗೆ ಲಆತಾಲುಕ್ತಾ ಠಜಾರಿಳಿಕು ಜಲದಿ 

ಔಯುಂಜಸೆ ಲೂಜಾಪೂಲುಪ ಜೆ ೀನಿಂಪಾಳಂಬಅಲದ ಬಲಿಕ್ತಾಯಿ 

೫" ಅರಿ ಅಡಿಟ್ಟಜಲಿಕಾಸೊಬೆ ನಿರಿ ಬಿಜರಘೊಬೆಖ್ ಇರಿತ 6೭ರ 

ಐವುಕುಖಾಟಿ । ರಾಬಿ Boe ಇಜಾಲಾಈಿ ಇಲ್ಲಲ £೦ ಅಜಜ 

ಬಿಖಾಜಾಂಶ್ಟುಯ ಅಜಖಲೌಬುದಿ ಅ9 ಅಲ ರಲವಕುಣೇಬೆ ಬಾನೆ 

ಖಾ ಈುಂಜತಿ ಈ:ಯೆ ಮಲಕ್ ಅಲರ್ಯೂಯ ಲೀಜುಜಸೆ 

ಜಾರ್ಜ (ಈ ಕುಣೇಬೆ ಈಲಿಪ್ರೊಬೆರ* ಬ್ಲಠಜೊಅಡ ಕೂಡೆ ಇಬೊರು 

ಬಲಿ: ಅಳಾನಿನೀಕುಂಜಾಜಾನ್ಲಿ ಅರುಲಲರಿ ಈ ಗಿಲಾ ಅರಿಶುಐಿ ಬು 

ಐ. ಲಖನ ಅಲಾಜುವಿ ನಂಬಿಕ ಅಶಾ ಔಯ ಬುಖೀಣಿದಿ 
ಅಲಂದ ಔಯಂದಜೆ ಕಉಜಬುಲಿಜ್ ಜುರಖ೦ಿ ಎಲು ರ ಪರ ಲಿಅಅಾ 
ಕ್ಞಂಲಿಪೌ ಇರುಇಲು9 ಉನ್ಲಿಂಬಔ ಅರಿ ಅಶ್ಛಾಅ» ಜುಶುಜಾಂಲಔ್ಲಿಂದೆಯ 
6ಜುರುತಿ ಬಶಾಾರುಂದಔ ಅಲಾಯಿ ಅಜೆಲೌಬಿಷ ಜಶುಃಶುದಿ 

ಜ್ಜ ೪ಔಉಆರಾರೂಯಹ ಅನಯ ಅಲ್ಪ ಅಅುಮಿಲಐಜ್' ಬೆ 
ಖಲ ಶುಠಈೀಖಂರ ಜೆ ಈಬೂಖಾಜಗೆಯ ಅ ಖ್ಪೌಯುದ್ದಿ ಅರೂರುಢಿ ಪ್ರಜಾ: 

ಅಂ. ಮಿಲೆಐ ಅಳಲಿಲ್ಲ ದಯಿಯಿ: . 69 ಬಾಬಿ ಲುಜರಿ ಬರು 

ಅಲಿ. ಖಾಲಿ ದಯ ಲೀರಾದಿಆಸೆ ಅಲುಲ ಈ ಅಜಾಳಲ್ಗಿರುಕಾಕಾಜ್ಞೂಲಿಕೆ. ಈ 
೭85 ಅಳುಮಿನಿಂಜ್' ಔಎಆಾಲಿದಿದಿ: ಅರುಲಾಲಜ' ಜರಾರಣಿೆ 
ಅಃರಿರರಿ ಅಜರ ಜನ್ನಿ ನಔ ಅ ಬರುಜರು ದಯಂಅಜಾಗಿ 

ಜೂ. ಅಳ ಬಳಲು ಔತ ಅಜುಡ ಈ ಅಲ್ಪರ ಇಲುರಲ್ಲ್ಲಾ.. ೭ರ 
ಅಈಿಕಅೇಟೆ ಅಐುಅರಅಸಲ್ಲಿ ಖಿಲಾ ಇಲ್ಬಿರಿಯರಾ ಗೊಬೆ 
ಅರ್ ಬನಿಕ ಆನತ ನ್ನ ಹ ಇರು5. ಎರಿಎವಾಳುಜಬೆ 
ಅಖರ೬ ಅದ್ದಿ ಲಿ ಲೆ ರಿವಿಖ ಅರಿತ ಅಖಾರ ಅಕ್ಕು 

ಲಾಲ. ಅರಿಜೌಡಿ ಲಂಬ. ಅಲಿಂ ಬ್ರಂಎನಿನಿರ ಅಶ್ಲಿಲಿಖ ಇಲ 
ಆ ಎಜು] ಬಈುರ5ೆಬಾಬಬ್ಮುತಿ ತೆಯ ಐಜಖನಿಕೆಲೊಲಲ್ಲುಲ ಖಯ 

ಲೂ: ೮5 ಅಯುೂಬುಲ ಅಖುಚಿಬ್ರಿಒಔ ಲಿ%ಉಜಉಬೆಂ ಜಲಿರ್ವಾಣ, ಪಿ 
ಬ್ರಬರಿಳುಣೊಬ'ಅ್ರನಲಿಔಿಅ ಎಂತ ರಿ್ಠಿರಘಾಬೆಜ 99 ಉಜಖರಲಿಳ೦ 
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ಅವಿಟ್ ಎರಿ: ಲೊಕುಸೆ ಈದ ದಿಜುಶಾಳಾಕಾನೆನ ಲಾರಿ 

ಔ. ಎಬೂರಳಿ ಅರುಔಿನ್ಲಿಜಲೆ ಅರಿ ಜಂಅಂರಬಿ ಜಾರ ಜಾಲಂ ಚ. ೪9 
ಈತ ಈಯಿತಿಎ ಇಜಾುಂಬುಖಢ ಜೆ ಎಬುವಖಾಜಾಲ್ದ್ದ: ರಿಖಾಅಶಿವ ೫ 

ವೆಂ ಯರ ಾಜಾಗಲ್ರಿಕ್ಟಿ ಅಜಾಜಾಜ್ ಲ ಇ ಜಯದ. -ಬೀದಿರಿಜ್ ಬಡಿರಿಹ್ೆ 

ಇರುಆ೦ಂ ಈ ಜಯಂತಿ. ಎಠಿವಿ5ಂಬಿಣೆ ಈಗ್ ' ಮಿಲಾಐ ರ ಜಾತೆ 

ಅಧಿ. ಇಲೂರುತಿ ಬಿದೆಲಬಾಆಬಜಿ; ಆರ ಹಯ ಇಜುಲಿಿಜೊಾಗೆಂಡಿ 

ವಣ ಬಿಸಿಲಾಬೆಬ.. ಲಿಂ. ಪ, ಲಾರ ಉಂಬಂ ಬಬ ಸಾಜಾಶ್ಸು | 

ಅರು. ಎಜತುಲಿಕೆಲಿ 9 ಯಬ: ೬೨ ಕಜೆ. ಲ್ಲಿಜ್ಜಾಅಕು ಜು ಕುಲವ 

ಬಿಖಾಶ್ರಃಜ್ಞುಲ್ಲಿ ಘಾಬಿಯುಳ್ಳಾಯ. *ಲುರಿ ಔಡ ಐದೆ ಜೂಂಡ 

ಬಲಿಯಾದ ರಜಯದ. “ರಾರು. ಖಥಭೂಲಿರುಣ! ಅಜಾಸಾಸಬಯ 

ಭಯ. ಅಅುನಿನ್ಲೀಅಜಣಡಿ ೂತಾಲಾಧಿಐ, . ಜಲಾಲ ಅದಕ್ಷ ರಾ 

ಅಂ ನು ಅಸ ಅಲ್ರಳರಿಲಿೀಅಜಖಾಔದ್ದಿ ಅರೂೂರುಥಿ ಪ ಜ್ರ ಗೆಯ 
ಜಜಖರುಶುನಿಖಾರೀಯ್ಬಾದ್ದಿ ಖಾರದ ಉತ್ರಾಂ ಅಶು] ಪರಾರಜಔಿ ದಿಶಾ 

ಪ್ತ ಅಾಲಾದಿದಿಡಿ ಖಿಲ್ಫುಶ್ರಾವ. ಇಯೆಬ್ವಜಲಿಕಾಲತೊಬ ಲ್ರಲೆ'ಲಿಲಿಜಾ ಲ್ಲ 

ಠಿ: ಬಿಜ್ಠಿರಘೊಬ: ೨೨3.909. ಒಡವ ಅಖಾರ ಅ ಠೂ: 

ಅಲಾರರಿಎ ಬಜರಾಸಾಅಗೆಐ ಅ೦ ಬಾರಿ. ಬುರಂಜಜ ತೂ ಖು 
ಅಾಳನಿಕುಣೊಬೆಲ ಕಾದೆ ಅಶುಲಾಖ: ಇಲ್ಲಲಿಎಇಲಜುಆತೆೊಬೆ 
ಎಡಿ ಅಖುಡಿ ಔಖಳಾಲಾಜ್ಞರಿಲಿ.' ಅಕುಣಿ ಇರಾರಿ ಲು ಡೆ 
ಅಜುರುದ್ರಿಜುಲಾಲುಜ್ಬಾಂಲಿಲು ಅಅ ೮ರ] ಆಪಾಕುಣೊಬೆ ಶುದ್ರಿಉಈ ಫು ಇಕ್ಕಿ | 
ಆನೆ ಅಳ ಎ ಅಖಾಂಕುದ್ತಿಖ ಔಡ ಬೆಕಾಕುಔ ಅಜ ಅರುದಿ ಬಿ 

ಈಾ ಅಳುಮಿಲಂಜಜ 6೮9 ಲೀರುಜ 59 ಕುಂಬ ಉಣಿ 

ಔರಿ. (ಆಸರಕಾಆೊಬೊಯೆ ರಿಜಾಯಲ್ನಿ ಆಜಿ ಇಲಲಿ... ರಾಜಧನ , 

ಇ 

ಪಂಜ 
NS 

ಟುನುಕುಳ ಎಶ ಅಉಂದಬಲ್ಷರಿಬ ಬೆಂ ಲರು ಬ ಪೊರೆ ಜಿಖುಚಿ 

ಜಾ. ಶ್ಲಾಲ್ಲಿಪ್ಲೀಡೆಬದಿ ಲಿಜ್ವಿಲಅಬೆಬು' ಲಿಬದ್ರ ಲ್ಲ ನವರ ಜ೦ ಆಜಾಚಿ | 
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ಖುದಿಶಲದ್ಷಿ ₹ಲೌಬೆಅದ ಡಿ ಈ ಅ ಔರ ಲೂಬತಡಐ De K 

ಲಾ. (ಆಲಿಕುಉಖೆು ಬಳಿ ಔರ. ಮುಲ್ಲ ಅಿಕವಿರಿರ್ನ ೫9೨3 ಬಠಜುೂರ ೫ 
ಲೆ%ಬು ೮9೮ ಆ ಮಾಯಲಿದೆ ಬಾ ಬೊಂತೆ ಲಿಅಲಕ್ತಜಿ, 

ಲಾ. ಇಯ್ಯಯರಗಾಬೆ ರಾಡಿ ಡ್ಯ ಯವಿನ ಜಲು ಇಒ ಆರಿ ಜುಜೆ 
ಅ ಲುವಿ ದೃಆಲಖಾಡಿ ಕಿಜರಿ ಇಲಾ ನನಾದ ಎದ ಇಲಾದ ಡಿ 
ಖಜಾಜಾನ್ವಾಲಿರೆ ರೂಲುಔಂತ ಇರುಅಾಹ ಲಲ ಆಲಿಜೂದೆ ಐಪಿ 
ಅಸಲಿ ರಿಕಿಲೂಬೆದು. 

ಇ 



ಅಯಿರುಆಸೆ. ಬರಲಿದೆ ೨. "ತುಸ 

ಆ . : ಅಆ. : ಬಡಿರಿಜ ಬಜಿ 

ನ ಲಿಪಿ ಈರಿ ಜ್ರನಿಚರಾಜು ಸ 

ಖಾ ಜುಜು ಇಬ ಇನಿ 

3) $4 ಓತಿ (೩) 
೨ ಈ 

ಟ್ರಿ ಗ್ತಿ ಈ 9 ೧ ಲ್ಮ 
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ತಾಜ 

ಈ. ಅಾರುಜಾು ಇಕ್ಕಿರಹಕಿ ಆತೆ ಬಲ ಕನ ಅಲಿ ಶಾಖಾ ರನ ಅ ರ ೯೮% ಬಡಿ 
ಈ. ಬಜಾಜ್ ಔರು ಆಕ್ಮಿರರ ಬ ಅ ಅಕ್ನಿರಜು59 ಜಾಜಿ ಬ 

ಲ ಹ ಇ್ಟೂಡೆ ಅಬ ಎತಾಜಾ ಹ್ ಶಾ ತರೂರು ಅಶುಳೂಯೆ ಜರಿಯ 

ಐಸಾಯೆ ಪಾಡಿ ಹಂ ರಾಜ ಉಜು $5 ಔಲಿಶುರಿ ಅಲುಜಾಯಿಜಾಜಾಬು: 

ಸಾದಾ ಶಾಖ ಓ.೦ಜಿಏ೨ ತಿ ಎ Ni ಅಜಾರಿ ಅಲ್ಬಾಸೆರಿ ಅಟರಲ್ಲಿವಿ 

ಯಾಶಾಖಗೆು ಮಲದ ೨ » ಇನಿ ನೆ ಅಜಿ ಎ ಈಶುಂಯೆ 

ಕುಐಿಫಲ್ಲಿ೨ಸೆ 2ಲಾದ್ದಿಖಾಜಾರ್ದೂಲಿತೆ ಕಿಲಸಯಬ್ಯ' ಉಜ್ಜ ರಂಖ: RC ಖ್ಯ 

ರ ಬಿರಯಜಾಜಾಜ್ಞಾ ಯಿ ಅಜ್ಖಾಲ ದಿ ಪ. ಹಃ ನಾಜಿ 

ಅ. ಜಸಜಾಜ್ಞೂಲಿರದೆ ಬಿರಲಂಬೆಬು. ಅಮೆ ಸ್ವಿಜೆಲರುಅಸೆಅ ೧೫ ದರಾ 

ಆ ಕ ಟ್ ಬಾಜ ವ ಬ ಅಲಿ ಡಿಜೆ ಎಪ್ಪುತ 

q- ಜಬೆಿಕು೮ಲಒಡಿ “ಅಲ ಆರಾರು. ಅಲಿರಿ ಇಯೆಲ್ವಯ ರಾಜ” ಅಬೆ 

ಖಿಲ ಅಲ್ಬಆಸರಿ ಲಿಜಿರ ಘೂಬೆವ್ ಬಲಿ ಅನಸ್ 6೮೦ 

ಲ. ಅತ ಬತಿ ನಲಲದ ಇಲ್ಕಿರಜಕು ಜು9 8 ೪೨3. ಅರಿ 

ಬದಿ) ದಿಯಾ 2 ಇಬಿರ್ನದ್ದಿ ಇರಲ ಹಟ 

ಈ. ಅಳು ಬಲಲರು ಅಗ್ರಿ ಜರಿ ೪೫ ೬ ಬ್ರಲಿಲ್ಯ; 

ಬವೂಲಳ ಬಾಳಾ ಅ ನಾ ರಾತಾ ಭತ 

ಅರಲು ರ ಜಶಿಲಾರ ಈದಿ ಲೃಶುಲರಿಲ್ದ ಔರಿಉದಿದ್ದಿ ಮಂಜರಿ 1 

ಆ. ದಲ ್ಲಸಾಸಾಖನ ವ. ಇಬಾರಾಲುತ5 ಅಬುರಜುಔ ಬುರಜಸಲಿ್ದ ಆರ 

ಅಸಲಿ ಔಜಾಜ ಖರಎಗೆಲೀ ಅಬ ಭಜ ವಿSಲಿಬರಿ ಅಲಿಯ ಆಅ 

ಬ್ರಿಜಸೆಲ ದರಿಜಾಬಲ್ಲಿ ಕ ಬಿಲ್ಲ ಆತಾ ಖಲಿ ರಾಜಾ ಔಲ'ಜ ಲಯ. 

ರಾಣ ರು ಜ್ pe ಬುಲೂಶಿಅ ಅ £9 ಇಲ್ಲಲ ಓಲ 

ಆ. ಇರುಐ ಶುಠೂಖ ಜೆಲಿಶುಎ ನಲಿ ಲಿ ಖೌಬು ಇಲ್ದೂಜಾಜರಿವ: ಅಲಂ 

ಆ ಠ5೨೦೮ಯ%ಟಜಂ೮ ಅ ಇಲ) ಇರಿಯಓರಿಆತೆ ಶಳ9ಿಆತೆ ಬುಕಾರುವು ಅಜಾ” 

ಆರಾಧ್ಯ ಸತ ೨ರಾಯರ ಶು ಲಿಖಾಜಾಧ್ಲಿ ಪ್ರಲಾಯಿಕ್ಲಿಲು ಆ.೭೮ 

ಲಿ» ಅರ ಬಿಲುಬಿಂ ಜಖಂ ಅಲಂ ಪ್ರರಾಲಿ$ ಧನಿಕ ೮೮೪ ತೆ 

(3. 

ನ್ನ ಜ| 11 
4 9) (5 ಕ್ಯ 



ಅ 

303 | '€ಸಲಾಆತೆ. ೫ ಆ) ತರಿ 

ಉಮರಜ ಸ್ರ ಅರತ ಜುಹಿಲ್ಲ ಲಲಾಶಾಶೆವ. ಛೃ ಾ9ೂಲಲಲ್ಕೆ 

6 ಬ ಇಂಾಈೂಕುಣರರಾ ಜ್ಜ ಅತಿ ದೃ೦ಜಿಿಏ೬ತೆ ಶಾಲ ದ 

ery ತಕ್ ಚ ತೀ ಲಾಬಿ ಅಡಿಯ ಆಂಲಾರಧಿ *ಈ5 59 8 

ಮಖಳು ದೌಂಬ ಅ ಬ್ಷಖಖಾಬೆಜ್ಲ್ಧಿ 9ಎಲ್ಬ ಅಯಶಾಳಾು 

ಜುಖಸೋೊಲೆ ಅದ ಶಾಲ್ರಿಜಾ9ಲ ಲಿಲ5ಂಜ್ಞ್ಜಗೆ ಬವಿಬೆಬಯ ಉ್ರಜಾತಿ 

CHD. ಜಲಿಜೆಬಲಖೆ ಅವಿಶ್ಯಾರಿ ಕುಡ್ರಿಜಾಶಾರೂ ಲ್ಲ. ಇ. ಐಯಿಏಿಆನೌಜ; 

ಉಲಿ. ಈಖ ಈೆರಿಕಾಖ ಅತಿ. ಆಲ್ ಕೆರಲ ಜಲ ಶಲ್ಲುವ್ರಿ ಆನಿ 

ಆಟ೮ಲ್ಠ ಅಂ ಜ್ಯ ಅಖುಲ್ಛಯ ಖನಿಜ್ಞಾರಿ ಉದಿದಿಆಗೆ ಅರುಶಾುದ್ದಕ್ನಾಬಿ ಈ 

ಇಸ ಈಖ ಕುಐ ಆವಿಶಾಬಿ Pa ಜಿ ಸ ಲಿಜಂ ಜ್ ಚ 

ಉನ. ಅಿಬುಳಿ ಐಬಿ ಾಐಜಗಲ್ವ ೮ ಬ್ರಾಸ್ ಅದಿತಿ ಅದರ 

ಅಜಾ ASD ಚಿಲಿಕುದ 6 ಇಲ್ಮಿಲಾ 4 ಈಉಅಂಲ ಔದಿಲ 

9/7). ಮಿ ಅರಿ ಅಜ್ರಿ ಲಾ ಸಮು ಬ'ದೊದಿಜ್ಬರ ಲೆಲು ಈ 

ಜಗ ಅಡಾ ರ ನ ಅಿಂರಾಜ್ ಲೆಹು ಅವು ಅ್ರೂಲಲಾಜತೆಕ 

ಅನತಿ ಜೆ ಇಲ್ಬಿ ಆತೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಲಿ ತುಜತೆ೨ಿಕ್ಟಿ ಅ) ಇಂದ ಡೌ ಇಲಾಜೆದ € 

ಇನೆ ಡು ಪುಖಣಿಬೆ ಇಬೂರ ಆತೆ ಲೆಕ ಆಔ93ಿ Ped , 

ಆ. ಲಿ೦ಿ ಲೆರಿಪಾಖಿ ರಾಜಾ ಬ್ರಇಲಿ ದರಿ, ಆಸ ಇಜೂರಔ ಇರಲ 

ಈ. ಅಾಲಿಕು ಕುಲಾಲ: ಔಲ್ರಿಗೊಲಜ 6 ಸೊಪ 5 

ಲಾರಾಂ ಜಿವಿ ಲೀಲ ಇರಾರು9 ಎಬ ಐದು "ಬಡಿಸ 

ಓಂ ಇಒ ಅ್ಥಂಖ ಐಚೆ ಕಬಶಒ ಹೌಲುಕ್ವಾರ ಜ*ನೆಬತ ಪಾಂಚ. ಎ" 

ಅಜುವಕೆಲಿವೆಃ ಬಾತ ಇಬೆ ಇಆರಿಹು ee ಉಬೆ ಎಜೆ! 

ಛ್ರಜಾಯಿ ಬುರಅಸಲಿ ಐಜಿ ಜರಿ ಕಂ ಕೊರಿಸ ಬೆ'ಮಿಕ್ಷು ಗಡ 
1 

ಮೋ ಉರ ಅರುಬಾ ಇಲ್ಲಲ ಆಕ್ಕೆವಂ ಎಲಂ್ ಅಜ 
6 

ಈ. ಜಪ್ಲೀದೆಖ ಔಡಿರ ಜು0ಿಐಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಯಯ ಅಟೆಜ್ಬಬೆಲಿಳ ಜಟೆ. ನವಿ 
p ಲ್ಲಾಸೋಎಪಿ. ಬುರುಜು ಇಸ್ಮಿರ೦್ವಿರಿ ಟನಿಳಿಲಂಎಔ ಬಜ್ಅಆತೇ 

ಔನ. ಆಚೆ: ಅನಿಂ ಬ್ರಾಂಿರಿರ "ಎಈುಕುಖದೆ ಜುಜೆ ಬಜೆ: 
ಜಲ್ಲಿ ಈ ರಾಆತಿಜುಡರೆ ಜರಿ ಬಿಜು ಆಲಅನ್ನಿಲಿಜಾಾಬ ಜ್ ಅಲಿ 

ಆ! 

ಆ] ೨ಖೆ ಪ್ರ್ರೆಂಜಾ ಬೆಶಾಔೌ ಅಜಾಲಿಆಳು ಜಲನ ಬಲಿಖಅವೀದೆ ಲಕ್ 
J 

ಔಣ. ಅಬ೨ ಹರತ... ಪೆನ್ನಿ ಮೂ ತೊದೆ ಖಿ ೫೨ ಅ್ರದಿಲಿ೨ಿಅಾ 

x 

ಜ್ಯ 



i ಹ gee Zee AE SEN ಎತ ನಾರಾ“ ಜಾ 
"ಈ (MICE) Bp ನಲಲ

 ಮ EN ಈ 

ಅಯಿರಾಆಣೆ. ೮1 ಬರಂಲಿಲೆದ್ದಿಯಿ 303 

J; 
ಜು ಕಿ ಅತ ಆಜಾದಿ ನ ಅಿೀಕ ನಿಸ ದಿ: ಜಲಾ 

ಡಿ) 
8 iE ) 4 

(9) © 

6 © 

ನ Cy 1 ([) 
೧. 6 ೪) ಊ A -ರೆ "4. ಜ್ 45 

ಆಲು 6) (2 4 

ಡಿ 

ಗ 

ಇ ರರೂ ಊಂ ಜರು ಕಬರ್ ಅಅ್ಲ ಅಲ್ಲ ಜಾದ್ರಿಶಾ$ ಈನಿಜ್ದಾದ್ದಿ 

ಈಜಜ್ಞಾಲಿ ಅಜಿ ಈ; ಲ್ಲಿ ಜಲ್ಯಿಖೌರಅನುರ ಎ ದೆಲಿಖ ಲಿ ಅಲ್ಲ 
ಮು ಕಿ 

ಆತೆ Ng SRE ಬಿಜಾಬ ಈ ುಲಿಜಾಜಾಗ್ಸುಯಿ ಅ ಅಂ ಜುಲಸಿಜಾಾಯಿ 

ಆರ ಅದಿಕ ಬಲಿ ಲಿಅರಲ್ಲರ ಆಕ್ಷಿರಃಂ ಇಲಾ ie ಅಲಿ ಅರ್ಲಿ 

£ಆಸಿಲಾನ್ರಿ ಈಖ ಔಯಲಾಮುಕುಜಂಬ ದಲಿ ಲು ಅಳ್ವ 

ಅಬೂ ಖಲಿೀಲಬ್ಬಕ್ತಿ ದ ದೆ ರಿಕುಜಅ ಅಸೊ. ಕುಬಿಶುಎಯಿ 
ತ್ರಾ ೫ 

15 

ಜನೆ ಅ ia ಛಕಿಲಾ ; ಅಜಿ ಇಲಾರ ರೂ ಜಾರದ: ಅಜಿ ಆಯಾ 
ಜ್ಯೂ | ಧಾ ಗು ಕೂಗ ಗ್ದ 

ಖಾರ ವಜುಳಸೂಚಲ್ಲ ಲೀಖುಖುಳಲಾಪಅಎದಔ ಬಲಿಜಿಲ್ರಾಬಬಾ ವಿಬಿಲಿ 

Dt pM EL, 
ಲಕಿ ಬಿಲ ಫ್ ಅಬಿಕುಆತಬರಲ ಉ ಬಿಜಾ ಅಟ ಶಟಮಿಶಾನಿ. ಇಲಿ 

? ದಾ 

ದಾಂತ್ » br ಗ ATA BA Yes SS ಪ್ನು ಬದದ 

ಅರಸ ಉರಶರುರ್ಕಯಿ* 6೧ ದೆ ತ; 

ದ S| ai 
ಇ ಜ್ರ ದು pA ಸಾ WM ೫ತ್ಕ 

ಅಲ್ಲಲ ಈತ ಈ) ಏಯ್ ಯಿ ಕುಜ NSU 

ಬಜ ನದಿ ಇರುಜಲಿ ಜಖರಿಳಿ ಅಡಿ ಜಲಿರ ಭಿಯಿಲಿಖ ಅಖತ 

ಅಲಿ ಅದೆ ಅಬಔಜಪ ಅಕ್ಟಲಅಬೆಯ: €ಇಲ್ಲರಿಲಿ೮, ಲ೮ಂಉಾಣೆ 

ಅಬೆಲಿ ಬ್ರಶೆರರಖಾ 6ಲಿಈ ತೆ ಅಳುಬಜಿ ಪ್ರಮಿರಿಜ್ರಾಕಾಾಲುೂದಿಂ 

ಅಂಕುರ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಜಜನಿವಿಕುಂಬರಿ ಜಜಕುಬ ಅಚಾರ ಇರು: ಅಲ್ಲು 

ಅಂದರು 56 ಅಜುೂಅಳ ಅಲವಿಯಜಲಿಕುಳೊಬ ಅರಿಜಲಿ ೭ ಖಿ 

ಅದಿಲ್ ಶರ ಅ6ೆಅಬಜತಠಿಕುದ ಬುಮಿಕ್ಸಾಯ: ಅಬೆಬ್ಬಿಬಲ ಜಾಜಿ 

ಫನ್ನಿಸಂ ಲ್ರಶುಲಿಲಿಜಾ ಇಲ್ಲಧ್ರ ಆಗೆ ಐ್ರರ ಆಬೆಜ್ ಆಜೂ ಅಲಲಿ 

ಐಟಿ ಇತ ತಿವಿ ಅದು.ಬಅಲ ಬ ಲಿಂ ಇಲಿಬೆಲಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿ 

೨೪ ದ್ವಿ. ಅಲ್ಲರಿವಿಜಲಿಬಾಸೊಜೊಲ ಬಿಜು ಬರ 
ಯ 3 
Ev 

8೨೫ರ ತಲುಶಾಖು ಶಾ, ಅ ಅಂರಿಜುಳುಕಸೊಬ 
ಅ೭ಔವಿರಓಐದಿ ಆಳೆ ಬಾಬೆಜ್ಜಾಈಿ ಜುಲ ಲಲ ಎರಿಕಾ ಜು 

ಬಂ 
ಶಿ ಗಾ ಇ ೫ 

ಪಲಔದಔಕ ದೆವಾ ೮ರ ಇಲಲಿ ಠಾ 
ಲಿಕುಲಾದ ಔತ ಒರಿ 
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ತೆ. ಹಿಲಳುಬಿ ಖರಾತಾಹಾರ್ಎಡಿ ಔಿಎಔಿಲ. ಈ ಔಯಜಾವವಿಳಕಜೇಚಿ 
ಈ). ಇಯೆ ನಿಯ ಕಿಗೆ ಅಬಾರಜಖ ಅ:ಂಕುೂಖಂಲಖೆಬಿ. ಧಾರಿ 

ಅಬುಂರ ಲು ಎಲ್ಲಿ ಈ ಈಲಿರೂಜುಂಖಚಾಲ ಜ್ ರನು 
ಈ ಜಓಿರೀಆಲಜಕಾರಂಂಜಿದ್ಲ ಅಅ ಆಜ ಲಿಕುಖೌಬೆ ರಡರಾಾಜಾಶಾರೂಯಿ 

ಲೌ ಕಾಪಾಡಿ ಜಿಲ ಧಿಲಿರುಶಾ ಆಶೆ ಬ್ರೆಲಲಿಜ್ ಆ೮ಲಅಖಿಲಿಟಡಿ 
ಬಿಜ್ದಿಲಾಬೆಲು ‘ 

೮ಎ ೮೮೮ ೮ನ ಕೊಲೆ ಹ ಗಾಲಾಔ ವಿಜ ಜಾನು ಅಬಲಿಲಿಕ್ನುಂಿ 

ಅ ಲಿಂ ಲಅಲಿಳಖಂಲಿ ಈಸಾ ಜರೆ ಉರಿ ಕೆ 
ಅಖಾಜಲಿಖಿರ್ ಇಯಿರಾಆನೆ ಆರಫ್ಲಇದಿಖ EF. ಬಾ ಬಿಲಿಖ 

ಲಂ. ಅಲಿ ಜಾ ರಾಜೆ ಅಔ ರಟ ರಬಿ ಆಲಬೆದು ಅ: ಇುಇರುಗೆಎಲ್ಫಿಅ: ದ್ವಿ 

೮ಜಗೊಬೆ ಜುರಃ ಅಆ ಇಯು ಜಿಡಿ ಉಬೆ ನಬ ಎಲಾ 

ಅಲ್ರಿ 'ಅಲೊಕುಜಾ ಜ್ಯ ಅವಿಜುಆಸೊದಂಾಜಾ eee 2 ಟಾಂ ಜಥ 

ಲೂಸ. ಬಲದ ದೆಯ್ಯ ಅಬುೂಶಯೊಲ್ಲಿಖು ಅ 3 ಲಿಅರಿರುಉಬ ಕಲ್ಪರುಂ. 
ಜುಖಾಸ್ಸುಯ 

ಅಂ. ಆತಾಧಿಚೆ. ಅವಿ ಔ5ಯನ ಊತ ಬರು ಶಲ ಈಖ ಲಬ 

ಅನಿಖಿಅ)ಅುಲಮಿದಿಲ್ಲಿ ಬರ ೬ ಅಜ್ಛುಳಿ3 ಇಸಿ ಇಲುಉುಲಾರಲೂಯೆಯ. 

ಅ. ಜೆಅರ5 ಮಜಾ ಜರ ಆಲರು೫ಸೊಬ ಐ ಬ್ವಲಿರೂಲ: & ಥಾಲಲಾಜುರಿಯಿ 

ಮೆಯ ಅಬೆ ೧೪ಂುಅಗೊಬೆಯೆ ಜಾಥ ಬಾರಾ ಪರುವ ಶುಲ 

ಆಸರು ಇರ ಜಕಷ್ಟ ಇುಬಜಲರೂಶಅ ರಂ ಬಾಜುಲ್ಲರಲ್ರಅಯೆದಿ. 

ಅ. ಅಲಿ೦ ಈಕ್ಜುಖಖ ಬ ಕುಲದ ದರ ಜಮಿಲಖೌಾ ಇಂ ಬಿಜುಣಿಂಬೆ ಯಂಳಿಬ್ಯರಿ 

ಇಲ ಕೀಶೊದೆ ಬೆಜ್ಲ್ವಿ ಇಲೂರುಈ ಅರುಣುಶ್ಠಾಲಲಿ ಆರಿದ ಠಾ 
€. ಆ ಬು ಭಾ ಲ ಇಯ ತ ದಲ 

ತ್ಕಾ 

ಅಯಿ ಹಣೆ. ಆಅ ೮೮3೮೮. 

ಜ್ರೂಲಾರಿ ಇಲಲಿ ಲಿನ೫೮೮ ಭಳ್ಜಲ ೫ ಅಲರಿಆಜಸನಕುಆ"ಅಲ'ರ 

ಸ ರಾಶಿ € ಲಿಯ 9] ಇಔತಯುರ್ಲಿ ನರ: ಅಬ ಅಂ 
ಇ. ಛಿ ಆಜಾವಿ ಇಲಾದ ಬಿಕ್ನಿಲಂಬಿಬು, ಅವೆಬ್ಬಬವಿಕುಣೊಬೆ ಜಾ 



¥ 

ಅಯರಾಲಣೆ. ಉಂ ಆರಂ ೭೫. 

ಠೌ ಈುಲಶಿಲಲ್ಬ: ಜವೆ ಜರಾರಿರೆದಿಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಟಿಾಕುಲೊಬೆಬು. 
ಲಈರುಆತೊಜೆ ಇಲು೨ರಾಈ ಇರುರುತಶ್ಟಾರ ರ: ಔಲೀಅಲದಿ ಜದಿ ರುಂ 
ಆಸ ಜರಿ ಬರಿರಖೂಲಔಅ ಜರಿ ಎಲ್ಲಂದಿಬಲ್ ೮ ಸಾಬರು. ` ಕಾಜಿ 
ಆಲುಜನೆ ಲಆಲಜಉೊಬೆ ಅಕ್ಷಿಯರಿ: ಜಾ ರರ: ಉಂ: ಔಜಜಜತಲ ಬಿಜ 
ಅಂಬೆ. ದಿಬುಂಯ ಮಿನ ಕುರು ಬದಲಿ ಬೆ ಲ್ಲಶಿ: 

೨೦ಸಿ ಛ್ಲಾಬಿಲಿರು ಅ ಐಇನಿಕುಣೊಬೆಲ ಕದಂಬ ಅಬಲ್ಲಕು ಅಶ್ಟು 

ಆನರು ಲಿರು ಉಶಾಖೆ ಜೆಡಿ ೧೪ಏ೮೪*ಗೂಬೆರಿ ಬರಿ. ಅದೆಗ್ದು 

ಬರಿಉುಆನೆ ಟಿ ಅ್ರಶುಲಿಲಿಅಾ ಇಲಗ ೦ ಶತ ಆನಣ್ಞಹಿಂ ರ್ಲಿಲಿಜ ಲಿ 6೮೮ ಕಿ 
ಶಿ <3 ಹ ಜ್ಯಾ " 

ಲ್ವಬಶಜ್ಶಾರ್ರಿ ಈ ದಾಡಿಂಲಿಹ್ೆ ಲಿ ಲತ ಜ್ಯ ಬ್ರ ಬಿಜಾ ುಆ' ಇರಿ: ಜಿ 

ಜಾ ಸ್ ಹಾ EER CEN CLR BGT 3 ಅಸಾತರಾಳಾಜಾುದಿ ಅಜಾಖುಳಿ ಖೀ ಅಅೂಲಿುಜಾಖಿಕಾ NOE Tಯ ಆ 
6 | 23 k 4 ke K ೫3. AEE EES AST SE ಜಿ ಕುಲಿ ಇಚ 2 ಜಾಲುದಿ. ಲಾಲ್. ತಲ್ ಜಾರ್ಯೋಜಣಿ ಲ 

ಉರಿ w 

ಜನಿಖಧ ಎಲು: ಆ ಜಾರ ಖಿ ಅಜಗರ Te! ಅ ಸಾಗು ರಳ ಶುಲ“ ಆಲು ಅ ಶಾಲಾತಿ  ಅಜಾಲಾಯಾದ್ಧಿ ಕು ಅ ಮಂ 

ಜಾ; ಶರು ಡಿ 

ey Pos ನಾ ಸಾ 
H ಇವಿ ಖು ಖಳ 

p 

ಈಖ ನಷ್ಟ ಅಲಿಲ ಲ್ಲಲಅಿಬೆಂ2್ ಅಲಾಿಲಾಲುಂ 
ವಿಳಂಬ ಲತಾ ಖಾಲೆಟಾ €ಖಿಖ 6೮೮ ಯದಿ ಜರಿದ. 
ಬಜ ಶೊಬೆಟಿ. ಅರಿ ಇಹಲ್ವ ಕಲಗ ಅಬ Bd ಅಲ್ತು ಅಬು 
ಆಜು ಶಮಿ ಬಜಾರ ೭ಬಿ ಹಹಔ ಕಿಜಉರ್ಳಿಬೆಬುು ' ಅಣು 
ಖುಖಐ ಗಾಈ ಅರ ಬಲಲ ಜಾಡಿ ಅಬೂಲುಬಟಲ್ ಆಳಿಲಾ ವರೆ 
ಯುತ: ಎಷ್ಟ - Rt ಅಿಬೂರತೊರೂಜಾಲ್ ಈರಿ ಜರು 
ಆ3ಟಿ ಬಲತಆಐಂ ಈ ವಸೂ ಅಢಕಾದ್ದರಲಲಲಾ ಔನ್ಫೀಗೆ ಇಚೆ 

Oe 



806 ಅಲಿ. ಆಂ। ಆರೌಲಿತಲಬ. 

ಣಿ. ಲಿಜಲಾ ಔBಖಲ ಉಮಿಜ್ದುಎ. ಮಜಜಗ ಅಯೆಜ್ಬಬರಿಳುಗಂಬೆ 
ಲಿನಿಜಾಬೆಲು3ಔ ಕಬು ಎುಕುಖೂಬೊೋನ ಅಅಸಅಜ೦ಿ ಆಯ 98 

ದಂ. ಲಾಜ ಅಂಕ ಔಲಿಯದಐ. ಲಿರ೦ ಈ ಯೋರು$ಃ ಯಜ್ಞ 
ಅುಗೊಬೆಲಿ ಮಿ೨೮೮3 ಬಬಿಫಿುಕುಖಬ ಪಂಲನಿಜುಖಾಬೆ ಅಜಿ ಬಿರಿ 

ಡೂ. ಏಬೆಣೆಕಿ ಈಜಿ ಬಾರುದ್ದಿರೂ ಲುಈ ಅಜುಖಾಬೊಆಣಿಐ. ರಿಜ್ಜುದ್ರ ಇಎ 
೮ಬ. ಎದ್ಲಲಿಯಾಕುಖಸೊಲೊಂ ತೆ. ಐ9ಜ್ೆ 6ಲಿಡಿಶಾಬೆಬ್ಣ್ಲ 
ಲೆಜು ಇಲ್ಪದಿವಾಜುಣೊಬೆ ಈೂಬಿಕುಖಬೆಲಿ ಇ೦ಿಲೂಭಬ್ಮ ಿ ಆಜ 

ಡಾ. ಬಿಮಿಎ ಅಡೆಬ್ಬಬಲಿಕುಗೊಬ ಕೊಯ ಜಠಜಳುಲ್ಲಿರೂಜಿಳ ಅಬಿ 
ಲ. ಅಉನಿರಿಣೊಗಐದ ೫೬೦ ರಿಜಿಲಾಬೆಬು. ಈರಯಿಾಲೂ9 ಕಾರ 

ಅಲಲಾಬೆ ವಿಶು ಅಉವರೊಅಜಿಸಿ ಎಉಲುಅ ಉರು ನಲೀ. 
ದಾಲ ಎಆಗೆಯದಿ ಲಜೌತಿಹಿದು ೮೮ ಕುಣಬೆನಿ ಜಿಂ. ಅಯೆಜ್ವಬಜನ ಲೆ ' 

ಎಬೆಕ೬೦ಿ ಅಕಿರ ಘಪೂಬೆಪ್ ಶಶು ಖಾರಿ ಜೆಲಿಲಜನ್ನ 55969 
ಈ) ಜಂಕುಸಾಜಾಲ್ಲಿ ಅಂಜು ಜ್ಞ ಇರೂ ಅಆಳ್ಪು ಚ ಆಲ ಲತೆ 

ದಲಿ. ಅಆ: ಆಲಿಸಲಿಸಾಲಾಧ್ಲ ಯಾಳಸಜ್ ಈ ಲಳ ಇರೂಲ ಬೆ 
ಪಾಲಿದೆ ಇತ 0 ಅಬು ಜಲ್ದಿರುತುಶಾಜ ರಿಚಿ ಅಲಬೆಜು. 

ದ. ಠಾಲು4ಗೆ ಲೀಬಐಎ ಬಲುಳಿಖ ಇಲ್ಲಲಿಯ ಆಲಾ ಖಸೊಬೇೆ  ಲ್ವಶಧ್ಥಿ ಇಲಾ. 
ಬಾಿಲಿ ಅಿಸಾಜಾಲ್ಲಿ ಬು ಬ್ರಿಬಕ್ಸಾಬಬಿಕುಜೇಬೆ ಕುೂಲಿಕುಣೊೊಬೆಐಔ ಜಲ್ಲಕು್ಜಖ್ : 

ಔ. 93 ಆಈಾಳಣಬೆಿ ದೆಲಿಎ  ಅಠಾಬದಿಬ ಈಠಾಲು91 ಉಬೆ 

ಜಾ ಬಾರುಲಿರೆಲ್ರಿ 95ಯ ರಂಟೆ ಜಲಲ ಕುಳಿತೆ 

ಔತ. ಅಬೆ ಆನ್ಬಿರ ಹರಿ ಕವಿ ಅಲ ಬಶಾಂಬಿಬಪ ಬಲಿ. ಪೀಶುೂಈಜೆ 

ಬು ಲಾಜಾತಾದಂ ಐಉುಶ್ನಾಈರಿ ೮೮ ದೆ ಬುಲುಲಿಲ್ರಿಶ್ಸಿಶುದ: 

€. ಅಡೆಜಿಬವಿಕುಖಬ ಲಿಖಾ ನ ಜೆಶುಬಬಾದೆ ಉಠಿ ಲಲಿ ಇರಿ ಖ್ 

 ಶಖಲಿಳುಣೊಬೊಣಿ ಬರಲಿ ಲಿಲ್ಲಿ ಜಲಿಖಾಂಯಲಿತ ರಾಜೆಶ್ 

ಈಂ. ಅರಿ೦ 95 ಬಳಿ ಎಅಲಿಔಲಿ ಕ ಜಬೆಲಿಬಿಕಜಾಂನ್ಸಿ ಲ್ಲೊ ಔರಿರು ಶೌ 

ಅಜಾಅ ಲಿರುಂಜ್ನಾರಿರಿ ಲ'ಜ ಅ ಎಶಾಣಲಿ ಜೀ ಏಜ ೦೦ರ) 

ಆಯೆ ಬಲಿಜ ಲಔ2 ಜಬ ದಿಬ ಬಿಜಖೌಎತಿ ೮ ಅಲ್ರಿ ಡಮ 

ಈ. ಕ್ಹುಂ- ಅಲಿಜಆ ಈ5ಯಾಲುಂ68ೈ ಅದೆಬ್ಬಬಲಿಕಳುಣೊಬ ಬಲಿಶಾಟಕರಿ 

- 

ಪ್ರ ಲಈಜಾಬ ಜಬು ಎಷಾಜಖಂಬೊದ ಅಲೂಜಜೌಿಲಿರಿಜರಾ ' 



ಅದಿಕ. ಆಂ. ಆರೊಲಿತಟ್ಲಿಿ. ೨07, 

ಅದಾಗ ಐಲ ತೊಾದೆ ೨೨೦೨ ದಿರಾಚಜ್ಶುರ ಕಾಯೆ ಬಾಲು 

ಔಷ. ಲರೂ ಆ ಅ ಉಶಾಬೊಆಗೆಂಡಿ ೮ಈಂರಾಾಬೆಂ ಬೆಲಿಐ . ಯೆ 
ಬ್ರಜಲಿಕುಬ ಶಾಜುೂಆ ಜಬ ಜಇಲಿಲ್ಲಿ ಛ್ಪೂರಿರಿ 

ಲ ಜಬಶಾ ಇರಿ ಜು ip lbs ಛ್ರಜ್ವ ಅರಲು 9ರ 9ಜಿ, 

ಇ ಉಆಲಿಲಿಆಗೆ ಇರೂರುಂ ಇಜುಲ್ಬಾ ಆ) ಪಡಿ ರುಂ 

ಅಬೆವು ಐಲ್ತಿಜೆ ಬರುಈ ಕ್ದಿಣ ಇಲರಿರೀಲ ರಿದ ಲೆ 

- ಲಿಜಖಾಬೆರಿ ಖಿಮಿಜ್ಜುಯ. ಅಯಬ್ಬಬಬಿಕುಣೊಬೆ ಕ ಬ್ಹಿಂಬಬು. 

ಲಿಲಿ೦ಛ್ರೂ ಸಲಿಲ. ಇರಿ ಹಳದ ಈಜಿ ಅಬುಬಅ ಇಬಲಾ 

- ಕು ಫ್ರಾಚಖಜಡಿಪಿನಿ ಸಾಯಿ: ಅಲ್ಟಆತೊಂರಾಆಗೆ ಬಅಕುಂರಚ್ ರುಂ ಸೆ 

ಅಜ ಜಬ ಎಲಲ ಬಾದುಲ್ಲಿ ಬ ಇಈ:ಲ್ವೂಯೆ ರ ಘಿ: 

. ರಾಜನಗರ ಅಖುರಿಲಬೆ'ಲಿ ಇಬೆಲ್ದಿಟಿ ಜರಿ “೮9 ಅಬೆ ಬ 

ಜರಿಕಾಖತೊಬೆ ಅಿಲುಲ್ ಲಬ ಮಿತ ಬ್ಲ ಬವಳಿ 
ಔಐಾಬೆಜು ಲೆಜು ಉತಾಲಿಜರಲಿ ಐ ಅಜ್ ಅವ5ಂ ಶಾಲಾ. 

ಎಯೆಬ್ಬಜಲಿಳು ಬೆ ಎಡ ಇದಿಚಬರನಿಎದ ಬಿನಿಲಅಾಬಣು ಅ೮ಶುಶಾಲ 

ರುಪ ಲೂರುಲ್ಫಿಶೆಲ್ಲ ಜಾಯೆ ಅಶು ಜಲು ಜಆಸರರೆರ ಲಯ 

ಘುಣಜಲಿಜಗಿವ ಅಖ್ಖೌಯಿಲ್ದಿ ಅರೂರು9ಿ ಅರ ಘ ಲಿ ಆಲಾ ಬಲುರ 

. ರಿಳಾಬಲಾಿ ಬೆಮಿದ ಅದಬ್ಬಜವಿಕುಜಬೆ ಪೌ ಜ್ಞಲಕುಅಾಲಅ ಠಿ ಅಟ್ಟಿ 

ನಎವುಜುಖೊಬೊಷ ಅಔಅ ಖುಲಿಎ ಲ೫ೊಾರೌಐನೆ ಶೆ ಅ ಎಲು 

. ಖಣಿ ೫೦ ವಿಷಲಅಬೆಬು. ಲಿ೮೦ ಅಜ ಶುನಿಖನ್ಷ 

ಬರಿಯ ಆದ್ರೆ ಇರಿಚೆಜಲಾಜ್ವದಿ ಇದೆಲ್ವಜರಿ ಕುಣೊಬೊ ಆಜ 

ಮಿ ದಿಯುಶಾಖನೆನರಾಆಣೆಬ ೂಯೆ ಓಟ ಉದ್ಬವರಿಂ ಐಇವಿಜಕುಃನೊೊಬೆಲ 

. ಜಸ್ಸಾರೊಬೂರಳಿ.  ಔ£ಲಿಳುಬೆ ಲೌಶುರಳ ಈತ ಐಬೆ ಆಬಿಶಾ 
ಅಬಿಖಾದ ನೈಖೌಳಿ ಲಾಲ್ ಐಎಬಿಕುಬೆ ಲಿದೆ ಲಿಲ್ಲಿ ಓಲಿ ಕು 

ಅಲವಿ ಏರಿ ಅಾಳಾಲ್ದಿ ಅಜುಲ್ ೫6೧ರ ಂಳರುಲಾಲಾಔ 2ಬ ಪದ್ಧ 

. ಖೌಬು ೫92 ವಿವಿಲಾದೆಬ- ಲಿರು ಗೂಬೆ ಅಅಾಬೆ ಟು ಛು 
. ಬಿರ. ಔರಿರುವಿ ಅಲಿ8ಿ ಅಜ್ ಉಡಿಂಆರಿ ರಲು ಬೊಬೆಜು. ಅಲಿಂ 

ಅಆಬುಟರಾಲಎರುಯ ಅರಿವಿ ನಿಖಾ ಜಬರಾಅುಂಜಜೆಲಿ ಕಲಾ 

ಈಬೆಶುದಬೀಣೆ ೨೨೮೮೧೮ ಖಣ ಈರಿ ರ೦ಜರಿ ಡದ ಅಯೆಬ್ಬಬೆ 
0 03 



506 ರಾತಾ ಆರ ರಿಲೆಲ್ಲಿದಿ. 

ಬ ಪಿಕುಜಸಾಟಿ ಇ ಇಸ್ಟು ಪಿಯ ಆಗರ ಕುರಿ ಶಿಜಡಿ- ಅನಿ 5&ಲಬೆಜು, 

ಜಸ. ಅ೮೦95. ಬಐ೪ಆಜ ಜಲಲ ಬ್ವತಲಔಲಿರ ಅಲನ ಇ ಲ್ಲ 

`ನ ಧಜಾಜ್ ಇಯ ರವಿಕುಸಗೊಬೆ | ರಿದಿಜಣರ ನದ ಪ್ರ್ಯ ಡೆ ಕಹಾ 

ಜಾರಿ: ಕಾಕಾ ಸೋದೆ ಜಃ 1ದ್ಮಿರಾತಾಶಸ ತ್ರಾಣ, ಲೀಲ! ಅಕ್ವಿ ಎಸೆ ಐಂ 

ರಜೆ ೮53೬1555 ಆಂರಿ ಅಂಬೆ ಇಯೆಬಲಿರಾಲಗ ಅಬೆ ಔದೇಶ್ವತ 

4೧ ಪ್ರೌಎರಿ ತೆ ಅನ್ಟಿಸರಿ ಜರಿ ಸಿಲಿಕಾ: ; 

ಬಾಣ: 'ಲಿಜುರಿ  ಅಾಯಲಾಬ್ರಲ ಶೂಯಿ ಜಿನ ಏರಲಿ ಬಲು ಹಜಜ 

ಖಾಖಿಕಾಜಾಜಾ ಖಾ ುರತಳಅ ಸಯ ಈ ಅಜ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಅ ಅಅಲ್ಛಳಂಅುಅ ಅದೂ 

ವಿಜಿ ಬುರೂಖಜಯಿ. ಇರ್ಲಿ ೦ ಜಿದರಿಣೆ ಅಲ್ 

ಬಂತಾ ಬಯಾದದ್ಲಿ ಅಲ್ಬ ಜಲ್ಲಕುರುಅಾಅಾಕು ಯ ಅಂ ಊಂ 
ಜು ಸ ಸಃ 
ಡಾ | ತ PA PP pS EN ಕಾ. Yr ~~ ಲಿಬಲ್ಲ ಟ್ರೀ ಲರ 'ಉರಿಶಾಖಿದ್ಲಿ ಲಿಉತಾಯಲ್ಲಿ ನ್ ರಲಾಖಾಜತಿಕ್ತಾ 

ಕ [a 6 ಇತ 

ಈ. ಸಗ ಶ್ y ಸ : 
ಯಾರು ಅವ ಬಿಲಿಕ್ಲಾಯಿ ಲೆಣಬಿರ ಲಲಿ ೮೮೮೪ ಒಲಬನಿ ಖಾಯುದಿಲ ಈ 

c ತೆ Ca ಆಃ 
CN Pe ಗಾಥಾ ಇ 

ಪ. Ck ೨೨ ಅಂಜ ಲಾಲುಜಗೆ ರುಡಿ ಔಚ ಜಾಲ“ಿಜಾಳಾ್ರಾಂ 6ಜಿ. ' ಜಿ 

ಜಿಓ ಲಿಯೊ ಔಟ ಇಲರಿಶಾ ದಿಗೌಬ  ಲಿಜ್ತಲ್ಲು ಶಹ ಲ 

ಯಖಲೌಲು ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರೋಲ!ಲಲಅ ಜಶು:ಡಿ ೨೮6 ಅಲಾಲ ' 

ಘಂ. ನಕಕ ಹಾ” ಅಶ್ವಿ: ೦೫%.  ಅಿಯರಕು ಲಾರಿ ಶಅಲಿಡಔ' 
ಆಅ ಅಜಾಣದಿಯಿ ಲಾಣಜ್ಞವಿ ಅಿಂಜುಖ] ಇರೂರು9 ಲೆ ಜಪ್ರಿರ ರಿ 

ಪುಬ್ದ್ಬರ ಲಿ 2೦ ಅಂಗಿ ಬಜಬಿರುಲ ಉಬೆ `ಲೆರಿಯಿಯಿ ಲೌಬು ಅಬಿ 
ಪಮ. KT) ಜಖಲಲಿಮಿಮಾಂಂಲ ಬೀಯೆದಿ. . ಲೆಲಿ6ಾಯಿಲೌಬೂ 

ಬಿಜ] ಇಜೂ ದ ಲೀಜ್ -ಅಂ್ಲರಿಎಖಲ೮ಕಜಖೀಬೊಜೆ ಜಬೀಣಿ 

ಐ... ಅವ ಔಲಲ್ಲಿ ಲೃಶ್ರಯಜಸ ಲಿಜಲ:ಬಿ ಬರ ತೌರಿಶೌಜಂ, ಅಂಬಾಜಿ 
' ಅರಿಕೆ ಆಜಲಿಕುಖೊಬ. ೪ಅಲಾಬೆ ಅಬಂಳಅ೬ಡಿ ಅಪಾ ಅಜಶುಕಾದೆ 

ಪ್ದ ಬರಾ. ಅಿೀಜುಔ ಆ ಇದಿಲ್ಲ ಸರ ಕಾಗೊದ. ಲಿಶುಜಣಿ ಅಂಜಿ । ಬ್ರ 

ಮುಲಾಲಿ ಬ್ವಂದಿಲಿರ ಆಸಿ ಇರಾರಳಿ ಇಲಾರಿಹರ ಅಡಿ ಚೆ 
ಉರಯ “ಜಲಿಳಿಲನ್ಲಿ ಅಪಿ ಔಳಿಅS ಪ್ರಲಿರ೦ಿ ಇಂದೆ ಶೀ 
ಬಜಯಿಅಗೆರು ಬರು ಆಜಿ ನಿಭಾಜೆಲ. | 

ಭಂ. ಅಿಬದ್ರಿ ಪ್ರೋದಿರಿರ ಅಂಡ ಆಲಿರೆಳಿಅಾ ಅಲದ ಆವಿಅಲಲ್ಲಿ 

ಇಯ ಅಮಿಂಕಸೊಲ್ಲಲು್ಲ ಶಠೀಗೊಟಿ ಆಲಿ್ರ 69 5ಬ ಲರ 



ಛಿ ೫೦೬. 

? 

by” 

ಟಿ 

';ಅಿಯಿರಾಲಕ್ಕೆ. 0 ಆ5355ಲ್ಬಜ. ೨09. 

ಈಖ ಅಲಿ ಭ್ರರಾಯಔ 6950೬ ಖೌಜ್ಅ- ಅಜಿಲ 
ಜ೮99: `ಉಯಜ್ವಣಿ: ಅನಿ ಎಜೆ ಗೊಬೆ ಅಜುಜಿತಆ 
ಇಲ್ಲಐಂಆನೆರೂಂಡಿ ೦ ಅಖಾಡ ಖ್ಞಿಜ್ ಔಟ೫ುನ ಆರಾ ಉಚೆ 
ಅವರಿ ಅಅಾಲಿಾಅಬೆಖ್5ದ್ದೆ ಇರು ' “ಈನ್ರಜಾದ್ಧಿಜೆ ಬುಲಿ 

ಜಯಿಶ್ತಾಯ- ಅಾಯಿಬುಲ್ಲಲ ಯ್ದ ಅ8ಔಲಿರಲ EE 

ಜ೮ರಿಶಾ ದಿಔಿಬ ಆರೂರು ೨ಜುಲ್ಬಾಗಔ ಔರಾಲಜಾಲಗರಿಡಿ ಜಲಲ 
ಈ ಬಂ ಅಬ್ಬ ಲಿಬಔಜಿ ಜಿಲಶಿಬಲ್ಬ್ದಾಯದೆ ರಲು ದ್ರಿಕಾಉುಕ್ಜಾಯ- 

ಬಾಳುಟತಿಡ ೮೮ಡೆಂಡಿಲಾ ಅಅಣಜರಿ ಬ 
ಥು) ಖರ ಮಿಔಬೆಬು ಅಕ ಎಆಲರುಜಸೆ 

ಕ್ರಾ” ಅರ್ರಿಕಅಅಅಸೆ ಅಾಲ್ಗರ್ತಿರಿಜಾಆದ್ದಿ ಲುಜರಜ$ 
FS ವಾ (se) 

ಬಲಿಂಯಿದಿ. ಲಿರು ರಬ್ರೆೊಕುಲ್ಶಾಲ ೮ ಾರುಆತೊಬೆಂ ಠಔಂಂದ 
ಜ೮ಶ್ವಾಖ € ಇರೋರು ಗಆಬರಿಖಾ ಖಾರುವಿ ಬರ ನಿಖಾ 

ಆಹುರೀಸೊಡೆ ಬಿಳಿ ಜಜ್ದುಳಲಿ ಜುರಖಲಿ ಜ್ಞುಕಾಜು್ಯಖ ನಲಿ 

ಲೋಖ ವಿೀದೆದಿ: ಅಲಿಂ ಔರು ಇರು391 ಜಾರು 6 $e ವಿಲಿ 

'ಲಲಿಖಉಲ ಅಶುಗೆ (ಶಾಲೆ್ ಅ ಅಯೆಬ್ಬಬರಿಕುಣೊಟೆ 
; ಅವ. ಲುರಿಅಲಿಆಲಾಖಿ9 ಬುಲಿ ಟಿವಿಬೆಯಿ ಅಜಯ್ ಲಳಾಲಾಆತೆ 

ಅಲ್ ಆರ್ನಿಭ್ರೀಚಶಾಯಿ ಈ 'ಅಕುಬಿಲ್ಧ 69ರಾಣಿ ಬಂದದೆ ೆ 

58 ದಾಯೆ ಲಿಜಲ ಆಘುಕುಖೊಬಂಲು ಬಿಬಸ ಸೊಸೆ 
ಪಣ) eee ಅುಮಿಂಲ್ಮಿಅಶಾಲ್ಲಿ ದೇತ ಬಕನ 
ಜಬ ಇಜಜಾ5ೇಬುಜ್ ಅಶಾಲಃ 6ಠರುಲಿ $ ಆ ಜಿ 
ಹ ಜತಿ ಜೌರುವಿಅಣೆ ನಔ ಇಲಂಲಿಲುಲಲ್ಲಿತಿದಿ ಬೌೌಯೆದಿ: 
ಅಕುಅಜುಅ ಇಬೂರಜ್ ದಲಿಆಕು 80 ಆಜ್ಞ ಚಸರಾ ಬೆ 
ಕರವ.ಿ:71 ನಂಗ: ಜು ಅಂಬೆ ಇಲಖ. ಲಿಂ 

ಅಬೆಟ್ರಜಲಿಕುಣಬೆ ವಿಕಿರಘೊಬೆಣಿ ಜಲ ೦೮ ಜ್ ಇಲುಂಜರರಿ 
ಅೂಅ'ಆರೆರಯಿ ಶು ಈಲಲ್ ಖರ ಈ ಲರಜಬರಿ ಅಳಂದ ಕರವ 
ರಜಶಿಬುರ ಈರ್ರಾಲ್ಸೇ..|./. ಅಜಾಲೌಬುಲ್ದ ರುಲಲು ಬಂಐ £69] 
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೦೬. 

ಆಲ. 

ಅಮಿಕುಜನಿ. ಧಾ ಅನೊಲಿತಪ್ನಿದ. 

ಲೌಖುರೌ ಕರ್ಬಾದಿ ೨9 ಲಾ? ಅಲುಲಕು ಬಳ ಬೆಕು 
ಅಎಖೂಲಿತಿದ ವಿ೩ಲಫಿಬೆಬ. ಅಲಿಂ ಛ್ಲೂಂರಿರಿಸ9ಂಆಸ ಅಮಾಕಾೆ 
ಅಲ್ಲಾ ಆುಕುಣೊಬೆ ಅಡ ಬಿರಿಖಾಬೆಯುತಿ ಜಿ ಅದೆಬ್ಬಬವಿಕುಲ 
ಅಬೆ ದಜಿಬ ಅಶ್ರಾಖಾಲಿ ಓಳಾಜುಕೊಬೆ ೨-13 ಅಆ ಸಂಜೆ 

. ಅಲಲಾಲ್ತಿಲಿಶಾದಿ6 ಛುಬರ್ಮಲ್ದಿ ರಿಜ್ ಜಲ ಉರುಸ್ಟ್ರವಿ. ಖದಿ 

 ಖಬ್ಜಲ್ ಬಾಯ ಬಿಖುಜಿ ಈಜಬರದ್ಷಿ ಅರ ಈ ದ ಅರಾಶ್ರಾಲುಯಿ ಜಾ 
“ಕ್ಷ. . ಈಲ್ಶಾಮಿಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜು ಜಾರಘಾಲುರಾಂಶಾ '್ಹಾೂಲಲಿಲರ್ದ 

ಅಮೂೂಜುಸೌಲ್ಲೊಶಾಣ್ ಜರುಲಿ ಕಪ ಅದೆಬ್ರಜವಿಕುಬೆ ೪ಲಉಜ 

ಖುಜ್ಚುದಿ. ( 

ಲಲಿ ಇ ಅಂಉಲಾಖರಿ ಉರಿವ ತ ಅದುರು ಶುಯಿ ತಬಲಾ ಅಟ 

6೭ )ಂಜರ ಬಲರ ಅಿಖಾಾಬೆಬುಲದಿ ಕಬು RS ರೋ 

ರಳಲಕುಖಸೊಬತೆ *ಜರ ಅರಿ ಲೆ3್ಅ ಬೆ ಅಹುಬುಣ ಜಮಿತ 

ಜುಖಲೊಲೊಡ ಅಳಿಲ ಅಲಿಸಾಕಾಲ್ಲಿ ೮ ಉಕ್ಯ6ೆೊಖ ೮ಆಲುರಿ ಢಿ 

ಲಿ ೨೮೦೩ ಆನ ಅರಿತೆ 'ಓರುಣ್ವಂ- ಅಲ 

ಅಬೆ ಮಾಜಿ ಅಬಾಲಿಬಿಲಿಬಬಿಬ್ಳು ಆ ಉಜ್ಜು 50 ಲ್ನಾಲ್ಬಾಖ್ವಾಅಜೆರ ಅಜ್ 

ಲಬುದ್ದ:ಃ ದೊಯಜಸೋ ಕಂಬಾವಿಲಿ ಆಯ ಜನಂ ಇರಿ 

ಖಾನ ರಲ್ಇಶುಅ ಅಬುಲಿದಿಲಿಬ ಜಾರಿ ಶಾ _ಉ ಅಿಅಾಬೆಲ8 ಔಎ 

ಖಯಧಾಲಿಕ್ದಿಯಿ. - ಅುಕುಜಬೊೊಲಿ ಯೆ ಅಿಖುರಶ್ಷಾ ಅರಿಅ 

ಅಬಿ] ಅುನ್ನಿಜೆಕು ಲಾರುಲ್ ಅದೆ: ಲ I, ಇಜಿಳಿ ರುಏ9 

ಈಶ ಬ್ ಎಕುಬೆಳು ಇಲ್ಲೂಬೆ ಔಯ ಇದಿ 

ಅತಾಬೆ ಎಳು ಜಾನೆ ಘಾಲ್ಲಿ ಎರಿಂ ಬದಲು. ಲಿ 

ಜಕಾಖೊಬೆ ೨ಮಿಾರುಶಗೊಂದಿ ಡೆ ದುಗ ಆರಿಶಾಲಿ ಶು ಅಲ್ವಿ 

ಆಸಂಗಿ ಈಶ್ತು ಶಾ.ಅಲಿಲ್ಲಿ ೫3 ಅಕಾ ಬರು ಓರಿಯಲ್ಲಿ 

ಆಶಾಯೆ ಬುಖತೆಬೂಯಿ ಬಾ. ಜೆ ಉಬೆರ್ ಆಈ ಚೆರಲ 

ಅಬೆಬ್ಬುಡಿ ಈಜುಲ ಅಯಿ ಫು ಎಳುಣೊಬೊಲ ಅರಬರ ಔರ 

'್ವಾಯ- 

“ಅಬಿ ಅ88ಔಲಿರ, ಅಜಾತ ಪಾರ ತೊರೆ ಅ: ೧4 ಆರಿ 

ತಲುಲರಿ ಅಶೂಲಾಗದ್ದಿ ಇಲಲಿ 3 5ಲಿಔಂಯ ಐ್ಜು ಛಜ್ಜಾರಿಔಎಂಜ್ಞು 



ಡಿ. 
a 

ಪಾ 

ಇಯಿಕುಆಗೆ. ೫೬ ಅರೇಲಿಕ್ದದಿ' 311 ” 

ಲಿಯ ಧಿನ್ರಾತಉುದ್ದಿಆಗೆ ಜಾರಿ ಪಯಿಕ್ಟಾಯ. ಅ೦ಳಜಜಾಲರ ಜರ ಈ ಔಲೌಟ 

ಅರಿ ಉಲ್ಬ ಜಶುೂಲದೆ ಬಾರ ಜಾಯೆ ಲ್ವಲುಕ್ಜಾಲ' ಐದ್ವಿ 

ಆಗೆ ಉಲ ಜಲಾಂಬರಿಶ್ತಾಲಿರ ಐ.ಬಿ 50ರೆ ಬುರು ಅಜ 

ಬರಿು98 ಎದೆಬ್ಬಜಲಿಕುಅೊಬ ವಜಾ ಖು ಶನುಔೌಕುದ' ಔಜುಂಲ 

ಮಿಜ್ಯಾಬರಠಿಜ ಚೆಲಿಯಾ: ಠ6ಬಂಜತ ಅಣಬೆ ೫೭೬೦ ಜಿಂ 

ಅಲಿಂ ಜಲಪಲ್ಟ PER ಇಯ :ಜರಿಕುಲೂಜಲಿ ಮೆಬಿಶ್ಟಾಯಿ 

ಅಡೆಲ್ಬಬವಿಕುಸಬೆ 5 ಅಲ್ಲ. ೫ ್್ ಅಲಿ ರಲಲ ಅಲೆವ 5 

ಖ್ಹಾಘಲ್ರಲ್ರಾಯಿ ಔಿಢಿಆತ3 ಅಜಿಅಶಲಿ ಊಔಯಬ್ರಲ್ಟಾ ಜಾಲಂ ೮೬ ಅದೆ. 

ಬೈಲಿನ ಬವಿಷ ಅಶುಅರಿ ಅಅ ಜಯತಿ ಅಲುಬ್ದಿಅ ಠಿಆಐಜ? ಉಳ 

ಅಖಜಾ 5.೮ ಇಶಾರ ಲಿದ್ದಿಜಯುರಿ ನಾಮದ ಇನಿ 

. ಈಜು] ಎದುರಿಸ ಲಿದಿಅಲ್ಲಿಎಅಾಜಾಯ: ಜಲಿಬಿಎ ಜೆಲಿಶುಎ೦ಿ 
ದ್ರಿಖಾದಿಜಾ ೫ ರುದ ಜೆಲು ಖುಬುರಅಅಜಬಿ 99 ಇಲುಪಾಯಿ 

ಬವಿದೆಬ ಆಲೆರಿಕುಎ೦ ಆಲ್ರಿಯಾಲಿಲು ಜಾನ ಬಡಿಜಾಣಯ೦9 ಲೆ 
. ಬು ೮ಜಹು ಜಾರಉಂಾಲಗೆಯಿ- ಇಳಿ ಆಔಬೆ'ದೊಲಿಜ೫ ಈೂಬರಿವ 

ಅಜಾರು ಅ ಆರೂರು ಈ ಜಜ್ಜುಲಿ ಆಲಿ ಅಅ ಎಿಔಶುೂಖ ಕ 

ದಲಿಳಿನ ೮೨ ಲದ ಅಬಲಿಲ ಜಔರಿಂಅಜಖಂ ಇದ್ದಿ ಬಧಿಬೆರೌಾಲಿ 
2 ಅ ಬರಿ ಅಜಾರೆ' ಲುಳಿ ಈಜರಿ ಅಂದ ದಔಜಮಜಖಾ್ ಕುಣಬಿ 

. ಅರಂರಲಿ ಖರಜಾಬೆಖ. ಕಿಸೆ ಉಣೆ ಸಂ ತನೆ 
ಲಾಖಾಖಸೆಯ ಐೃಢಿಜ್ ಬಿಎ ಔಲುಜಾಜ ೮ಕುಣಬ 99 ೫ 
ಅು ರಬಿ: ಅರಿ ಆ6ಜಕುಖ 69 ಔಖಟಳಅ 99ಲ್ಶ ರಿ ಜಿಲ 
ಅಲ. ಔಮಿಖಾಜನೆಬಿಕುಜಖಬ ಆ ರಾಸ ಆ2ಅಂ ಆಜು 

ಆರುರಲಿಎ೦ ಅಕ್ರಶ್ಯಾರಿ ರಿರಿಲಲ್ಮ ೫ನಿ8 ಬೊಬೆಖ ಅರಿ ಅರಾ 

ವಿ ಅಶ ಜಾ. ಬಿಳಾದ್ಣ ಅಶಾ ಸರಿ ಜಲ್ಲಳ್ಸ್ರS ಜನ 
ಯೊ" ಅನಿ್ದಿಂಜ್ಬು ಯಲಿ: ಜಲಳಿಲಾಬಖಔ ಬಿರಿಯುಲ್ಲಿ ಬ್ 

pe ಅನಜುರಕೆಲುಲಿಲದಿ ಬಿವಿ ಲಸ ಅಬರ'ಣೆ ಅದಿ ಕ್ಷ 

ಲೂಂಯಜ್ ಎಖಸಬಿಕುವೊಬ'ಕು ಬಳಿ ಐುಮಿಾಬಾದಐಔ ಖಿಮಿಜುವಿ- 

.: ಅಯೆಬ್ಬಿಜಲಿಕುಣೊಬೆ ಅರೆರಿವಿಜಾಲತಗೆ ಬಿರ ಈ ಬೆಣೆ ಲದ 
ಎಲರ ಅುಖಬು ಇಜುರೂಯೆಯ ಲಾಸಲಗೆ ಅಜಾುಅಜಟುವ. ಅಔೀಣಾ 
ಬೂದಿ ಿಲಬೆನಿಖರು ಜಜ ಲೋ ಲಾಲಗೊಆಗೆಯ ಕಜ ಅ ರೀಲು 



Ny 
818 ಅದುರಿ: ಉಂ ಲನೊನಿತಯೆ. " 

ಈನಾ ಎಬಿ ಡಿ ಜನಿಅರೊರುಳಿ ಬೃಜ್ಟಾರಲರೆ ತಡಿರಿ: ವಾ ಆತಾಂ ' 

ಆನಿ ಅಬಲಖಶ್ಞಲ ಔತ Beas ಈ ಜವಳಟಲರ ಜಿ 

ಈಖ. ಲಣಾಲ ಅದಿ ಲಕಲೂಖೆಜು. ಅಳಿಲ ಓಖಾರಾ ಅ9ಆಸರಿರಾತತೆ 
ಈ. ಅಬೊಖ ಅ೨5ಖದ ಇಶಾೂಬೆದಿಡಿ ಎರಾ ಔಲೌಬ ಈ5ಕ್ಕರಾಬೆಜಾ ಅಶಾ 

ಆಯೆ ಲಹರಿ ತಕೊಚರಿ ಬ್ರಶಔಿರಿಜು ಎಲಿ ಆತ ಪ್ರೀಜಜ್ಯಾಯಿಕುಜತೆ . 
ಅಬ ಬನ್ಮಿಬುಡೆಔಲಿ ಸೂ ಬೆ ಬದಿ ಐಜಐಲಬತೂರಸಿ ರಬ್ರಿ ೫ಲಾಚ 
'ಅಾ೨ ಅ್ಫೂಳಃದ್ಬ ಸಾಲು ಅಬರಿ್ಲು ಲಔ ಬ್ವಲ್ನಾದಣಿ ತಣಲಿಜಆತೆ 

ತ ಇಲಾದ ದೆನಖಂಬೆಜ್್ಟ ಲೆಅ್ಲಾಅಲ್ಪಶ್ರಾಅಅ ಜಅಲೀರಚಜಡೆ 
ಲಾ ವಿಧ್ಯಾ Ne ತ ಅ k4 ? ? ಈಖ. ಬೆಲಿಕುಖ. ಲಿಲಿರಿ ಇಬ್ರ ಭದಿಜು ಹೊಲ ಈರಿ ಲಿರ್ದಿರಶಾಬಣ 

Jet 

pS ಟು ಷು ಮಾ ೪ ಹ್ ನ ಸಮ್ಮ್ಡು 4 ನಾ ಗ y 

ಖಲಿ ಬಲಿ್ರಅ ಅಲಿಲುಲಿಆ! ೂಲುಪ ಯಿ ಅರುಬರುು ಬಂ ಕಂಫರುದಿ ' 
- pe NEY TN ಹ ಕ್ N 4 ವ ಇ ಲ ಕ್ಯು ಹುರಖಿ ತಇರಾಭಾ ಬಾಾರರು ಇುಭ್ಯ ತಾ ಖಜಾು ಬರೆದ ಶಾಖ್ 

ತ್ಯ ಸಾ Mr ದ್ದ ತ ತಮಸಿ ಬದಿ “ಮುರಿ ಪಿ ಥೋ ದ್ಯ ಬೆ ಬಾಬ್ ಕ್ಹುಔಿಂಲ? ಅಜ್ 

ಹೂ ಷೆ ಬತ ಸಜೆ ಎನೆ ಜಬ | ಶಿ ತೆ ಲಾ ; ಅಲ್ದ ಜದ್ರಇರ೨ಖ ಕುಂತ ಲಾ ಲ್ರಾಖ ಇರು ಅಜುದ್ಯ್ಬ ಅಸೆರು ಮೀಸೆ 
ಸ್ (೧ ಗಿ ದತ್ ತ್ ಜರ (ಡಿ ಬ ಈವಿ. ಇಇಗೆದಿದ5ಿ ಅಜುರೂುಖಸೆಯ* 6೮3 ಉಟಲಾಜ ಯಲಿ ಜ್ವಲೂಂಿ 

ಇ ಸ ದಾ ಷು ಕ ಶಿ ತಾ ಅಷ ಸತಾ ಗ ಅಲಾ ಜಜಾಬ ಯರು ಸುಖಾ ಛಬಿ ಅಲಾಜರಿ ಢೀ ಲೆಶುಖಹಣೆ 
ಬ! 

ಕ Neg ಚ ಟ್ 
ಖು. ಕಂದಿ . ಇಲ್ಲಉಲಿಂದಿ. ಔಕ್ಮಿಲಂಬೆಚು ಅಬೆಜ್ಬಬಲಿಕೀಣೆ 

? 4 ೯ ಈ P 

ಕ; ಧಮ (ಉ್ಲ್ಭ 2 ಸ್ಟಾ RN ಕ ಹೆ ಶಿ. ಇ ರ್ $ಬ ಅಬ ದಿದ್ಧಿರು ಈಲ್ದಿಇಕೊಲರ ಸೆ ಭಲಿ ಬುಲಲಿ ಆಡಿ 
ಅಶಾ, 

ಅ. ಲೂಜುಜಿ ಡಿಕ್ಷಣತೆ ಎರಿಯ ತು ಆವಾ ಅದಲು ಜು 
ಬರಿಯ ಅದ ಈಗೆ ಆಈುಕುಣೊಬೆ' ಭಂಕುಳಅ ರಿಕ. 

ಪ್ರ. ಅಜ್ ಖು ಬಲಿಳಿವುಲಅಸಬ ಬಂ ಬೆ ಖಲಾರಣ್' ಬಲ್ಲಳು 

ಅಲಲ  ಜಮಿತರುಂಬೊಲೆ ದಸರ ಜನಿಲೇಖಜದರಿ ಜ್ರಜಾತ 
ಖರ ಈಜಿದ ಎಬಿಬುದೆಯ ಜ್ಞಲುರುರಿಲಿಯಶ್ರಾಲ್ಲುಂಲ 'ಬಿಅ ಬಳಿ: 

ಈಎ. ಪೊಲಿ ದಿಲಬಿಎ ಅಾಳಡಿೀ ಐಲ ಜಲ್ದಿರುಖ್ಲಿ ಅಖಾರ 
ಜಾ ದಿಬ್ಬ ಅಜ್ಲೌಯಿಲ್ನಿ ಅಎಿಬುವಿಯ ಶಿಶು ಪಯಲ್ಲುಂದೆ: (oN 

ಬಲಿಬೆವಿ ರ ಹಗೆ ಅುದ್ದಿತೆಜಾ ಔಶೌಬಲ್ಲಿ ಜ್ರಲೂಐಆ ಲರಿಲ್ದಆಸೆ 
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ಅಖರುಅಜಾ ಔಲೌಬಿಲ್ದ ಕುರೆರಿಖಲ್ಲು ಅಲಾದಔಅ ಜಲಜ ಔರಿದೆಆಸಿ 
p 

ಅಸ ಬನಿಜರ ಕ್ಯ ಅಜಾದ್ ಔಲೌಬಂ ಅಕ್ ತಾರೆ ಕಬ ಜು 

ಅಬುದಿ ಈವಿಜ]ೌಖ ಕ್ರಾಲ್ಫಿರ ಆಕ ಬಲಿಂಬಬತೆ ಶಾಯಿಯ. ಅಜಲು 

ಈ ಎಯಿಬುವಯ ಲಲಕುಖಂಬೆೊೆ ಅಜಅಿರಾಲಿ ರಜ ಲಕಿ 
ಅಕಾ ಜಮಿಜರ ಈ ತೆ ಜೋಯೆಂ. ಲಿರುಬ್ಬರೀ ಜ್ ಜದಿಲಶೆ`ಆತೆ 

ಅಲಗೆ ಅಹುೂಲಾಲ್ಲಿಜಾದ್ದಿ (ಈಖ ಗೊಬೆ ಜಲ್ಮರುಂಜ್ಕು ಲೀಜ್ ಔಲಾ 
ಅ:ುಲಂೂಖಿಗೆ ಖುನಿ ಔಲಶಾ ರಳ ಜ್ತೂ ಉಗ ದಿಶೆಬ ಲಿಲಿ 

ಅಬು ಕಣಐ ಬ್ರದುಲಾ ಇಲುಪಲುರ್ತಾಖ. ಅಜಾ್ಖೌಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ವಿ ಅಟ್ಟಿ 

ಬಾಬ ಅಬೂಜಬುಲಿಲ ಲಮ ಅಲಾಯಿ ಬ್ರಜ ಂ೦ುರದಿರಿ 

- ಮಶ ವಿಶಾ ಲಿಜಲ ಇ ಇಯೆಬ್ಬಹಬಿಕುಆಗೊಬೆ ಆ ಉಡಿಲ್ದ ಆ ಐರಾತಸ 2) 
ಈ ಬಜ್ ಈ ರಿದ್ದಿರಾಖು ಯೂಳಜ್ಜಲ್ಲು ಆರೂರು ಆಖಂಬಿಯ ಲಾರಾ 

Je 6 ಲಲುಪಿಗೋಬೆ ಜಲ್ಗಕುಜಂಜದಿ. ಈ ರಿಖ್ಉು ಶಲ 

"ಈ ಅಿನ್ಸಿ ೮ ಾರಾ*ಗೊೂಬೆ ಲಸ. ಈ ಡಿ೦್ದರುಶಾ ಔಂತ 
ರುಡಿ ಅಖಾಲರಿ ಅಖಲೆಪೌಬ ಅ CE ಲಿಲ್ಲಿ ಹೂಡು 

ಜಬಿಖೊಲಿತಿ: ಬಡಿಸ ಬದೌಲಿಜೆ ಈಖ ಅಜ ಉದು ಅಲುಜಿಕಿಕು 

ಆೊಜ ಅ ಅಅ ಔಜ್ಞುಲಲಸಬೆ ಬೆಲಿಚಿ ಅಅಾಂಬರತೌಿ ಅಜ್ಲೌಟುದ್ಧಿ ಅರು 

ಖುವಿಲೆಖತಿಬರ ಜರ ಅಬ ಆಲುಜಂ ಕೌಲ ಪಾರಸಿ ie 

ಈ. ಅಂ ಜಲಿಜ್ಯಾಖರಕಾಳಾದ್ಲಿ ತಂದ 06 ಔಪ ಹುರಾಲಾಖುದ್ರಿ ಖು 
ಖಾಜಾ ರಖಬೆಲಿಜಿ ಆಲರಂಲಾಶಾಜ್ ಜೊ 9) ಲಔ ಜಂ 
ಜಾಗ್ರಿದ್ಧಿ ಜಾಯ ಈಲ್ಟ ಜಲಾರಾಂರಿಖನ್ನಿ ರಿಖಿಬೆವಿವಿ ಜಾರಆಗೊಗೆಯ. 

ಅಳ ಜಬುದಿ ಅಜಂ ಲಾಜ್ ಈ ಲಿಲ್ಲಿ 

ಔಲುಅಉಘುರುೂಬೆಂ ಇರಿವ ದಬಾ ಪುಈಜಾ್ದ್ದಿ ಉಮಿಬಲ್ರ 
ಅಬು ಈ 

ಲ್ರಿಶ್ಟಾ ಪ್ಲಅಜಜಡಿ ಅರಿ ಜು ದ್ರಿ ಬೆ. ಎಾಜಕುಣೊೋಬೊೊಲು 

ಡಲು ಅಧಿ ಜಲಾಜರ ಈೆಲಿಜಖಲಔ ಆಜೌತಿ ಅೀಬೊಳುಔಆ 99 ದಿಎಖಾ 

ve ದಿಯಿಅಜುಳಬೆ ಅರಿ ಎಠಿೀಬ ಲಿಕ್ಕಿಲಅ ಬೆಜ್್ಕ ಲಾಜ 

ಶೌಂ92 ಬಿಜ್ಚಿಲಾಬೇದು 6; ರ್ಕ 

Pr 



Ap - ಅಯಿಲುಆೆ. ಅ.ಅಅರೊನಿತಲ್ಲದಿ. 

ಖನಿ ಆಲಿ5ರುತ: ಅರಢಾಯರಿ* ಭಲ ಇಯೆಬ ಹರಿರಾಜ 
1 ಬ ಇಠಧಾಖಾಯಿಅಸ ಅಶುಲಿ ವಿಖಾಶಾಈುಳು ನಲಿ ಜರಿಳಿ ತಿಅಜಲ 4 

[3] 

4 PN ಯಕಾಶಾಭು ಮುಲ ಅಡೆ. ರಿ ಇಡುತ 

ಲಿಯಾ ಜವಿಚಂಟೂನನ ಅಬಠೊಜಾಲಿ ಇಲಲಿ ಪ: ಭಲಿ 
p@eo: ಇಲ್ರತ ಖರಾಬಜು. ಜಾತು SEs ಹಿ ಐ. 

ಬಾಳುಜಗಾರು ಭಜಿ ಲ್ಲನ್ನಿಬೊಬಿಖಂರೆ ಯನ oe ದರಿ ಉರ ' 

6. ಅಗ್ರಿ ಇಡಿ ರುಪ ಆ ಶಖಾಯ್ಕಿಜಿ ೧೫೬ ಡ್ರಾ ಬಜನೆ 

ಲು MNES ಸಷ ರಾ್ರಗೆರಿಲು ಇಂಬ ಉಾಣಕಾಖದಿ, 

ಔಯ ಇಲ್ಲಜುದಿಲ್ಲಿ ಲಿಂ ಉಾಢಿಸಲಿಉಾ ಖಾಲ ಅಲರಿಐಲಿಜಸೂದೆ' 48 
ಮಿ 

`ಅಬೂರಜ್ ಡ್ರಾಣಲ ಅಲ್ಲಶಿಯ: ೨3ರ ಉಖಟೆ ಜಲದಯಜಲಿ ಯಚನ 

ಇ ಕಳು  ರುಶ್ರೂರುಲ್ುಅ ಯತೆ ಜಾ 0೦ (ಶ್ಚ ರಜನಿ | ನ ರ 

GG 'ಉಡಿಬೆಲು A ee ಉಜುಿ ಅರತಲಲಿ ಈ ಲಿ ಅಉಖೊಬೆಬ- 

೫ ಕುರು ಕುಲಖೂಯಜ್ಈ ಬುಅಲಿಲಲಂಲಾರಲಿ 1 | 

ಲಖಿ ಅರ ಜಲ್ಲಿ ಅಳ ಈರುಖತೊಬೊಜೆ ಅಲಾದ ದ ಬಜ್ ಲ್ 

ಲ: 8ಬಿ ಜಹಜ್ ಬ್ರೂತ ಆಂ ಜರ ಅಗಲಿಲ್ಲ 'ಬರಿಜ್ ಆದೆ. ಸ ದಳು ತ 

ಆಗೆ ರುಡಿ” ನ ಅಖಿಲ ದಜುರೆೇ ಕುಲ್ 

ಈ. ಇಂ ಚಾಡಿ ಅಟ ಲಷ ಇರರಿಉಖ ಆರ ಹಟೆಜ್ಜ8 

q- ಎಡಗಾಲ ಬಂಜೆ. ಅರಬರ ರಾಹ್ ದೆ ಲಕಿ ಇಲ್ಲ 

ಈಖ ಅ ಲಲಿಘೊಲಾರಔಜಡೆ ಕಜೆ ಅಲಲ್ಲೂಲಜಾಧವ ಈಜ್ 

ಳು ಖಾಜ ಲಲಾಟ ಎಡ ಠಈಿರಿಲಿ ಲಕ್ತಿಲಿ95 ಸಲಾ “ಔಜಡೌಜು ಈರಿ 

ಬೆ ಈಡಿ ತನ ಯ ಲಿ ಅಮಿಬಿಜಾದಿ 9 ಲ ಘಾ 

ಐಡಿ 0೮ ಕಾಉಾಬೆಂ ಜಂ ಅವೆಜ್ಬಚವಿಕಿ ೫ ತೆ ೨ ಅಜಲು ಇಲ್ಲಿ 
ಆ ಛೃಲ್ಫಿಹಿಣೆ ಜು 1 ನಷ ಖಾಲಿ ಈರುಬಲರು ಆಟಾ ' 

8 ಲಬಜಗ ಅಜ ಈ ಇಆಂಐಲಂ ಜಾಜಾಬೌಜಿದೆ ಈಜು೦೮ ರಜದ. ; ಬಾತ 

ಡಅಪಿಅಶುರಿ ಬದಿ ಮುರುಖಬಿ ಮಜ ಲಲ್ಲಿ ಬಠಿಾಖೆ ಇಜಾಲಿ೦ ' 
ಆಕಳ ರೈಬಲ್ಬ ಬಲ. ಇಮಿಧಿಚಾಖಜ ೮ ಉರಿ 8 ಆಲಿ | | 

ಆ. ಅಬೆವಿ ಪೊದೆ: ಡಿಯ ಯಾ ಸಗೊಬೆ, ಈಂಿ ಲರ ಘೊಬೆಬ್' ಲಾ 

`ನ ಶಾಖಾ ಕರುಕುರಿ ಲಿ *ಮಿರಿಶಾಣ ಶಿ ಜಲೌಲ ಲಗ ಶಾಲ 

ಕ 
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ಒಬದಿರಿಹ್ ಬಇದಿಜ್ ಇ ಶಾಜಲರಿ 93 ಅಂತಿ 4 ಆಜ ಲಿಂಜಾ 

ಡು. ೩ ಈ ಕಹಹು ೨೬ಲ೫7ರೆಜಾ- ಎ ವಂ ಜರಿ 
ಸ್ | 
ಹ 

೨ಬಬಿಶುಖಅಬೂಲೆ ಬಿಬದಿಜ £m ಕಳು? ಬಿ 
ಕುಲಕೆ ಬ್ರಖಯಲ್ರ 'ಅಲಿಿಬುಖ್ ಜಫಕುಖಂಬಖ ಅಂಬೆ | ದ್ಮಿದ್ದಿ 

ದಜ. ಇರು ಅದಯ ದಾತ ಡಿಜುಕೊರುತಿ ಎಮುಕುಣಬೆ ಬುವಿರೆಬ್ಬು 

ಅಶಾ ಜರಿ ಜಡಾಬೆಪ್ಒದಿ ಬ್ರಲೆ ೨ ದ್ರಿ ದಿಖಿಬ ಈರಿ ಬಜಲೆಚ್ಯಾ 

ಟಂ. ಅಬಂದೆದಿ- ಅನಿಲ ಅಯ ಬಯಂಾದ ನಎಖ ಆಂ ಲಲ ಇರು ' 

ಜೆ ಅಲಾರಂ ಬರಿ ಸ ಲೆಜಲರಾ೦ಜಾರಿಠ ೧ ಕಾಊೊಚೆ 

ದರಿ. ಇಂಗರಿರುೂಾ £4 ಇಯ ಗೊಬೆ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಅ 

ಬುಲನುಣಡಿಬ್ ಅಜಾತ ಅಜರ ಎದ್ದಿದ್ದ ಲೆಇರುಂಲೂ ಅ ಅಳಂದ ಯಾ 

ಬ್ಬೂೂದಿಗ್ರಾಜ್ೆ ಅರು ಬಾಳು ಖಾತ ಲತ) ಇಲಿಗೆ ಇಬಜಾತೇಯಣತೆ 

ಡಿ. ಕುಲಿ ಓ೬ಸ ಬೆಡ್. ಜ್ಭು ಜಾಇ ಇಲ್ಐ. 5 ಬುಲುಆಗೊರು 

ಈವ ಆರಿಚ೦ 0 ಅವರಿ ಇಯೆಬ್ಲಯರಾಆತೆ ಇಬ ಇಲ. ಯರ ತ್ ರಣೆ 

ಡೆ. ಜಳ ಲೆಜು ಲಿ ಬರಲಿ ಈರಿ ಬಿಜ್ವಲಾಬೆಬ: ಲಿ ಜರ್ 

ಈ೦ ಬಜ್ ಲದ್ಮಿಯ ಲಿಕ್ವಿಲಾಬೆಜೆಓಿಡಔ ಬಳಿ ಕ್ರಾ ಖಜಾನ್ಲಿಸಂಅಜ 
Le 8 

ಮಪ ಔರ ಅಯುವ್ಧರುಯು್ಸುಯಿ. ಬಳಕುಂರ ಬ್ ದ್ದೆ ರುಂ Se 
Pa . pe | 

ಸೆ 1 

ಲ 
ಆ3ು ರ್ರಿ ಐರಿಆಸೆ ಅಬೆಬ್ಬಜವಿಕುಖೊಬೆ ಅಬ್ ಬದಿಯ ದ್ನ 

(= ನಸ 

ಉಜ್ತು೨ ಇಜಾತರಾಶ್ ಸತ ಬೆದರಿ ಎಂಐ ಈರಿ ಈೊಬಜುಲ 
4 ಮ್ 

ಈ. ಡೆಖವಿಸ್ಲುದ: ಅರುರುಈ ಅದಿ ರಗ ಅಬುೂಶಾರಿತಿ ಅತಿ 

ಭನ Cee ರುಪ್ರೆಯ್ಣ ರಐ. 

Ca ಸ ಔ೨ಜರಿ ಔಜ ಅ65 ಅಬೆಜ್ಜಜಿವಿಕುಖಸೊಬೆ ವರ ತಬ 

ಎಲ್ಯ ಜ್ಮಜಗೆ ಅಕುಜಖಾನವುಯರಿ ಅಶಿ ಪೊಜೆ ಹ | 

ಯ ುಳುಣಬಲ್ಲಿ ಔಜ್ಞು ಬಾರೆ ಘೌಾಂಯುಲಿ ಇಂಶಾ ಇಲರುಉರಾನಲಿಎರಿ ಜತಿ 

ಈಎ. ಜಂಬೆ. ಲ್ಲಿಖ ' ಇಲ್ಲಲಿಐವಾರಾಸೊಜೆ ಅಳ್ಜು ಖರ ಈೂಬಾರೂಉಖಾ 

ಅಕುಜರಕರಎನಿ ಆಳಿಹೊಬಹಾತಾತಿ ಎಲ್ಬರಿಐ ರಾಠೊಡ ಅಳ 



ಈ. 

ಔರ. 

ಅ. 

ಅರಿ. 

@. 

ಅಯಿಕುಜಿ. ಅಯ ಅರೇಂಲಿಆೆನಿದೆ 817 

ಆವಿಕುಖೊಬ ಬರ ಈಜುರಾಜಜಾ ಡು ಇಉಾರರಎರಿ ಆ್ಟಾಲ್ಟಾಲಿ 
ಅಬಲಾ ರಿಜುಂ ತ್ರ ಇಾಲರಾನಾಟಲಿ' ಆಶ್ವಿಶ್ವಾಲಿಲೂಬೆಜು. ಟೊ 

ಏರಿ ಉರಿ ಆರಿ ದಬ! ಅಶಾಲಕು ಬಲ ಹಿರಿ ಇಲುಡಿ ಈ 
€ ಖಿ ಉಲಾುಲ್ತಾಯಿ ಅರೀಕುಖ] ಆಅ ಅಶಾ ಜ್ಞಾಶುರಿ *ಜಾದಿ ಅಜಂ 

6 ಅಜಗರ ಎಾರಿರೆ? 'ಡಔ ಯೋನಿ ಜರ ಅ Wie ಗ 

ಇಲಾಲಆಲಿ ಬಿಪತಿ. ಅಲಡಿ ಅಲಾಶಾಲ್ರ೦ಿ ಅಬಲಾಸು *ರಿಎರಿ ಅ 

€ಲುಲ೦ಿ ಹ ಅನಲ್ ಅದ್ದಿ ಎಲಾಲ ಆುದ್ರಿಗೆಲಿ ಬರು 

ಅಲಿಔಬದಔ ಉರಿಸಿ! ಭಾಬ ಅಲಾಜರಿ ಎ೦್ಲಳಿ. ಅಮುಡಿ ಅಲಿೀಖಾ 
೧ 

ಕಾ ಬಹರಿ ಇಬಿಜಾಸು ಷೂ ಈ ಆದೆಜಗೆ ಇರಿ ಉಂಟೆ ದಿಬ್ಬದ 

58 ದೆವಂಆಡ] ರ ಚಾರು ಜಾರದ ಔಷ್ಮಿಲಾಬೆ ೨. 

ದಂ ಔಶುರಂಜ ಅ ಪ ಬಾಜಿ ಯಲಾಛೆಬೆಜ್ಕ್ಕ್ಮಲಿ 
ಮ 

ಆಲಕುಖೋೊಬಿತಅ ಲಿಲಿ ಇಎಬ್ಬಯರಿರ ತೊಲೆ ಈರಿ ಲ್ರರ.59 
ಜಸಿ 

ಬೆಣಾ. ದರುರೊರು೨9 ದಿಶಿ 2 ಔಖಾಬ ದ ವಿಸ್ 

ವಿಜ್? ಇತ ಹಾರಿ ಅಲ ಇರದೆ. ಖೌಟು ಸ ಗ್ರ 4 
9 03 

W 
ಕಪ 

ಅಜ ದೆಶ ಸ ಅ5 ಜಾಳಿ ಇಜಾರಡಿ ಈ ಇ ಷ್ಟು ಬೆ. ಯೆ 

ಬ್ರಯೌರಾಅಸೂಾಬೆ ಔಜುಲಿ ಬ್ರಶೆಲಿನಿಖ ಎಲ್ಲೆ ರೂಯ ಜೆಿಶುವ ಈ ಅಬು 
5 ರುಜುಂ ಬರೂಜಾಜಾ5'್ಲಿ ಬದಿ ಬಡಿನಿಸು ಉರಿ 99 ಜಂತಿ 

ಅರು ಈ ಅಖಾರುಲ್ತಿಖಔನ ಜು ಧಿಂ ಜೆ ಬಿವಿಜ೫೦ ಬಂ ಇ ಆತೆ ಬ್ಲಬ್ಗರಾ 

ಅಲುಲು ಲೂ ಕಾಶಸಐಎಣ ಏಿಕ್ಮರಬೆಯು 

ಅಸನಿಜೆ. ಅಶುಲಾಡಿ ಕ್ರುರ್ದಿಐ ಬಲ್ಲಿರಾ ರಿಣೆ೦ಿ ಅಖಾಂ೭ಔ ಇ ಪಿ 
Woe! 

ಎವುಕುಜಂಬೆ ಜದ್ದಿಕುದಿ ಈ ಜಲ.  Aೂದ ದೆಯಶಾಅಲಕುತಿ 

“ಬೊಂಬೆ ಅ್ರಜಾಲಔ ಅಾಂಲಜ ಉರುಜ ಜ್ಞರನುಜ್ದುಯ ಉಳಳ 



ಅ ಖಾ ನಿನಿಂದ ಬಿಶಾದಚ್ ದೋ ಜುರೆಲ್ 

ಶು ಆಜಾ ಅ ಬಬಿಶಬಬಲಿ ಲುಳಿ. 
ಜ್ ತಿ ಮಿಕ ರಾವ್ಯದಾಜಾಸ ಷ್ಣ ಜುಯಾಖದ್ಧ ಭ್ರ 

ಬುದ್ದಿ ಲಭ ಬಾ. ಅಲಾಜಲತರ ೫೫09 0.ಅಐಸಇರಜಾಾ 
ಖುಸಿ ಭಜ ದಿಯ ಅಲವಿ ಅಸ್ತಾ ಉತಂಐ; 

Cel - ಘ್ 

:ಅಯಾಬ ಕಲಿ ಸಲದ ರರ ತ್ಯ: ಉಂ. 2 ಅಲವಿ 
ರಬ. ಬತ 2. ಒರ ಬ ಠಂ ಬರಾಾರಾಲೀ i 
ಅದ್ದಿ 59 ಇರಿತ ಈ ಜಾರಲಾಲಾರಾಂಲಜಾ ಈ ಈಿಜೊಲಿಬ್ದ 

[2 

 ಅಲಕುಖೊಬಲ: ಬವಿಳಲಖರಿ ಎರಬ: -: ಡಿಜಿ 
9% 

ಲ ಲೈಕಾಲುರ್ತಾಜುಢಿ ಅ ಈುೂಯ ಅಯಿಲಾಳಾ ರುಜೊಬಲ್ಬ ಕು ರ್ಬಲ್ಗೆಕಾಶಾ? 

\3 
ಹ 

೪ 

ಸಾ 

೮6. 

“CAG. 

.ರಂಬಜದ್ಣ ಹಾಲಾಡಿ ಇಲುಡಲಿಕಾಂ ಅಳಾಹಲ್ಲ ಆಅ ಎರುಬರಿ ಈ. 

ಖಜಸ೨೨ ಅ ಅರುಡಿಲವುಕುಖಿಂಬೆ ರಾದ್ರಿಲಾಜಾಾಶ್ಟಾೂ ಇಬಿಬಿಿ 
ಅಬ ದಲ್ಷಮಿಕ್ಞೂವಿಔಿಔ ಲಿಕ್ದಲಾಬೆರು: ನ ತಔಲೊಲಅ ಯುತಿ 6 ಔಷ 
ಆಃ ಬಟ ವ ಒಬ್ಸಿರಿಲಅಲಿ'ಲಿಬಳಿಖಾ ೪೬೦ ಗಡಿ 
ಅರಿಳಾಜಂಬೆಲ ಬಯ. ಅವಿಬ್ಬಜವಿಕುಣೊಬ' ಈರಿ ಬಿದ್ದಿರ ಈ ಅಟಿ 
885 ಆಜಾದ್ ಅಳ ಅಶುಜಕುಃ ಬಿಳಿ ಬರಿಂ ಲದ್ಧಿ ವ ತ 

ಆಸೆ ಗಿದ್ಧಾಯೆಯ ಅಿೀಬನಿಖಳಿ ಪಈಖುಖ ಜು ಕಲರಿ ಒಪ್ಪ 
ಈಡ ಅಖಅಬೆ ನದಂಅಜಾಜಿಲ್ಲ. ೯9 ಔಯ ಹಾಲಾ 
a a fe Pee ಡಾ 4೦ ಅಬ ಜನಿರಾಜಕಾನುರಂಲಲಿ್ದಿ ಔಯುಶಾಜಲಿಕುಖೌಂಟೆ ಈ ಜರಾ ರ. 

ಆಲು ಲಿರಿಜಾ 899 ಅಲಾಔಜತಿ ಲೀ ಈ - ಜ್ಞದಿಲಾ 
ಅಂಕಿ ಔೆಲಿಖಜಾಲ್ಲಿಔ 'ರೆಮಿಶಾಕಲಿರುಣೊಬೆಳ ಜಿಪ್ರಬಬಿಜಖ ಜಾರಳೂಜೆಣಾ. 
ಅಳ ಔಯ ಘು ಲಸ ಭಾ ಭಷ ಔಯಶಾಡಾರಾಆತಿ 
ಅಬೆ ಈ ಜಔಿಳಃಜನುರಂಬಔ ಜರು ಛಲಿಕುದಿ ಇದಿ ಅಖಾಜಕುಬಿ 
ಅಳ ಬ್ರಾಯಿರಿ ಜಾರ ಈ ಅಜುರಾಂಶಾ ಅ ಅಜ್ಯಪಿಕುಬ್ರಿ, ಬಿಜ್: 



. 6608 ಬ್. ಅ ಆ503ಚಿ: ` ೮0 

ಬಿಚೆ ರುದರ 69 ಜಂತಿ ಈ ಸರಣ ರಾಜ್ಯಾ] ಅ 
ಜಾರಜಾ ಭಯವಿಲ್ಲ ಜರೇಶಾಜಗೆಲಿ ಲಿಐಿಲಿ ಔಮಿ ಅಳು ಔಟುದಿಲಾ 

ಪರಅಶಾಜಸಬ ಈಖ್ಖೌಲುಲ್ಲ ಅಅ ಈಚೆ ಔಮುಖಾಮಿಶುಣಬೆ ಉಂ 
ಅಂ. ಬಲಿ ಅಲಠಔ. . ಇಲುಲ ಅತ ಸ ಇಯ ಬಿಳಿ ಇಣೆರಿಾಲುಶ್ಟಾ 

0... ಅಳ ಬ್ರಶ್ರುಯಿ ಜರ ಈ ಇಲುರಾರಾಜಾ ವಯು ಮಶಿಣಿಂಬ ತ ಬು 

(ರಾಗ: ಐ ಆಸು ಔಶೌಜಖ ತ ಲೆ ಬೂತ. ಎ೮ ಅದಿ ಈಜಿ ಉಂ 

ಲಾಲಾ ಆಯಿಗೆ ಬಿಬಿ (೮9 ಉಾಶಾಶ್ರಾಶುಈ ಲಿಖು ಈ ಇಜುಂ698. : ಇದ್ಲಿ 

ದೆ ಜಾಲ ಖಾಲ ಡಿ ಇಲ್ರಅ ಆ. ವಿರುಜ್ವ ಲಾಲ ಅಯ ಹ. ಈ 

ಆಲ. ಯರವ: ಅಲಜ್ಞದಔಯಖುಲಕು ಎರಿ: ಉಂಬ 29569 ಅರ NE 

(1! ಆಗೊಬೆ ಬರಾಖಾಲಿಔ ಭುಜ ಅಲ್ಲಿ ಜತೆ ಜಲ ಔದ್ರಿಯಾರೊಜಜ್ ಇಲಾ 
ಳಾ. ಆರಾ ಬರು ಲರುರತಿ ಬಿಶಿಜ್ಸೆರಿ ಇರಾಜಲಿ ಅಜ್ಞಖಾಬೆಲು ಲಾಜ 

ಆನು 'ಅಲಿಕುಖಂಬ ಆರತ ಈತಾಲು (ಜಾಜ್. ಅಜ್ಲೌಬುವ 
{EN SAAN md em PR ಡಾ ಫಾ ಅಲುಪಾಂಲುಅ ಗ ೬ತರಿರುಆಗೊರಿ `ಇಲಾಧಿಯೊ ನೆಯ ಆ ಅಂರುಬ್ರ ಅ 

ಸ MT Nam ns CEN ಷ್ಟಿ i ಹಿ ೫ Psa’ ೧ 
ಬ ಲೀಜ್ Dv A ಇಂಕ್ CO C p ಕ ಶಿ ುಶಾಶಿ ಲ್ರುವ ಆಜ ಬದ್ಲಿ ಬಾಲ 

ತೌ ಕಾಳಗ ಗಾ ಕರ ೪. ರಾದಾ ಡಾ, ಗಾ ಎ 
ಜಬ ಲಿಲಾ CAO *ಾು ರಿ ೫2 ಚ್ ಆನ್ಸ್ ಗ್ರ ಗಾ, ಅಬಾ. 

pe 
೬ ೫ 

ಕ್ಸ ್ಯ ಹ! 4 PN A) ಶಿ ಸ್ಟಾ (ವಿ ~~ ಗಾ ಸದ ಗ್ಯ ಅಲ. ಅಶು ರಿಉುವಿರಿ ನ ೂಮಖುಜ , ಜುಲಿಲಲಎರಿ "ಅತಿ. 
ದ 4 SNA = wat 

ಅಃ ಜಲಿ ಜಲಿದೆಬ ಅಔಮುಲಿವಔಎ ಇರಾಜಾಲಾಅ ಈುಂಘುಲಜ್ಜ3ಂ 
A i ಛೈ ಗಾ (| 2 2 "ನ ಜು pA ಣು J ಇಲ್ಲಾರಿ ಲಿಲಾಕಾ, ಈ ಲ್ವಿಜೆುಲ್ಟಾ ಬ ಅಳ ಆರಿ ಅರ. ಲಿೀಶುಬಜಣೆ 
ST ಬಾಜ್ ಬದಧ ಸ ದಿ. ತುದಿ ಲರಿರಲಿಜಾಲಾಜ್ಟಾಯಿ: ಅಲ್ಠಿಲೂಜರು ಅ: ಔಜುಜಖಾಜಲಿ 

Pr 
KY 

(ಹಾ ಲಾ p ಜ್ ಸ್ಟ 
ರಾಖಸೊಜ್ಮ ದ್ಯರಿಜು ಜಾರು ಸ ಎಐಿಲುಲ್ಟಿ ಅಪು ಜನಾ 

| h 
| ಆ ಆ) ಆ ಆಟ ಬ ಶಾಧಿ 

ನಾ » ಠಜಿ" ಅ ಇರುಚ ಅಧಔಿರುಖಖಾರುರೂಲಔ -ಔರಿಜಾಲ ಇಲದ 
ತ್ ಹ ತು p ¢ 

p: ಆಂ ಲೀಲಾ 'ಯಂಅಜ್ಾ ಈದಿ ಕುಜಾಲಿಜ ೧ ಔರ: ರಜಲಿಬಾರ 
ಸ 4 ¥ 

1 4.19, ಅಸಾಲುಲ್ಫಿ ಇಉೂಲೂ ಈಂಬತರದಿ ಅಲ್ರಾ' ಊರಾದ ಉಳ | 
( ಆಗ ಲಾರ ಹಿ ಇಲ್ರಿ ಜಂಶಾಯ ಈರುಲಿ ಕಲೆ ಔಯಶಾಖಾಲಿಕಾ 
ಸಿಬಿ ಅಬ್ರಶಿ ಲಿಅಾಬೆಬು ಅನಿಕ್ಠಿ:ಈಕುರಿ ಇಲ್ರಿ 2೮56 ಈನುಲಿಷ' ಈ 

ಔಷ. ಕುಲಿ ಅಜುಣ ಇಜಾಂ095 5 ರಿಜ್ಜಲಾಬಜ | ನ್ನ ತ್ತ ದಲ 

ಜು 



320 ಯಿ: ಆದ್ರ ಆರೇಲಿತದಿ. 

ಲ್ಲನ್ದಿಬೇರುಅ ಟಲುಶಿಖ ರುಳಆಸರಿಉಖೊಬೆ ಇನಿ ಅನಿಂ ಲ್ರಯಾಣ : 
ಅಂಜಿ ೦ ಬ್ರೌಖೊಜುದ ಈರಿ ಲ್ರಜುಂಾ ಖರಜಾಂಬೆಪ್ಕ್ಮದಿ ಲ್ 

ದ. ರ ಹಸೊಬೊಂುಆಸೆ ರಲಲ ಅವೆಬ್ಬಬವಿಕುಜಬೆ ಲ್ರಹೌರಿರಜಾ 
ಅತ ಈರಿ ಬಿಕ್ದಿರಘೋಬೆಕೆ ಅಂಜ ಅಲ ಇಲ್ರಿ ಬರ" 
ಖಾ9 ಕುಣಿತ ಪೆ ಮಿಬುಃಯ ರಜಕ ಶರಂಸಾಜ)» ಈಖ ಔಮ 
ಆಾಆಗೆರರಾಖಗೊಬೆಲ್ಪ ಶಲ ಅಲ್ರಿ ಪರ ಘಾಬೆಬು ಇಔ ಈಶ್ಞುಬರು ಕದ್ರಿ 

ದಂ. ಅರು ಬೂ ಲಿಬಠಿಕು. ಅರಿ ಇಲ್ರಿ ಇಉುಜರಲಾು ಖಾಜಿ ಕ್ರ 
ಲ್ಲ ಇರೂೂರುಳ ಮಿಂದ ಬಿವಿಜ ರಚಿ ಇಲುಲಾರೂಾ ಕಾಲೆ ಅಖಾಡ 90 
ಅಯ ಜುರಶಾಖುಧ್ಲಿ ದ ಅಯ ಇಲಾ ಅಂಕು ಈ ಲಿಲ್ಲಿ: 

ಔನ, ಔಮಿಲಾಆಗೆ9ರಾಆತೊಬೊಜೆಬಿ. ಆಅ ಇಲಾಲಯು ಬಂ ಬಿರಿತ್ಷಾ ಎ 
ಚಲಿ. ಐರಶ್ರಾ ಅಲಾಲ ಜಿ. ಲೀರುಸ್ ಅಹ ಖಾತಿ] ಔೌಖಾ' 
seo ಅರಿಜ ಜ್ಞಮಿಖೆಅಖಿ ಜಬ ಐ. ಮರಜಅಕು 
ಆತೊಯೆ ಇರುಲ2 ದಿವ ಅಪು ೧ ಈರಿ ಇಲಾಚರಿ ಔಟಶಾಣಿದ್ದಿ 

ದ: ಬಿಐ ಅಜಾುಲನಿ ಔಔಬರವಲಿಖಾಬ'ಬು.. ಇ ಅಮುಬಬು ಐಂ ಬಂಡಿ 1 
ಖಾರಿ ಅಣತಿ ಖೂ 096 ಲು 2ಲುಲರಿ ಎಲ್ಲತಿ ಅದಾವು 
ಲುಸಾಂಅಲತೆ ಅಶುಬರಿ ಅಶಾಲ್ಲಿತ ಅರುಬಾ 

ದು. ಆಸರಿ ಅವಿ ಖು ಇಉರಿಲಿ. ' 89 ಅಕುರಿ ಲಾಬಿ ಉಲ ಜಿವಿ 
ಈರಿ ಇಅನಲಣು ಲಿ 0 ಅಳ ಅಶನ ದೂರಿ 

೮೨೨೦ದ 9 ಏತಕೆ ಈೂಖಂರದಿ ಇಲ್ರಿ ಬರರಿಆ ಕಾಡಿ ಅಂ ಈಯಿಖಾಣೆ' 

ಲಿಕ ಬೆ ಬಲಿಳಿಆಖಂಿ ಅಳಿ ಅಲಿದ $ ಬಿಬಿ ಇರಲಿಲ ಅಶಾ 

ದ್ರಿ ಬಲ್ಯದ್ವಿಲಿಅಾಉುಶ್ತಾಯ ಅಜಾಖೌಮಿಲ್ಪ ಅ ಈವ ಔಜುಅಜನನಿಕುಜೊಬಿ್ 

ಣಂ ಅಂ ಐಐ *ಳುಂಬೂಖಾಜು: ಅಜರ ದೆಟೂಲಿಅ ಅಲಿ ಇಲ 
ಡ್ರಿರ್ಧಿಕಾರ ಕಾಲು ಔಶೌಐ ದ್ವಿಆನೆ ಔ೭ಲಿಜಲಿ ಜ್ರ ಬರೀ . ಅಶಿಸಅರಿ ಬಿಳಿ. 
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7 SN EN ವತ] | ಜವ. ಜುದ್ರುವಿ- ... ಕುಡಿದರು ಆತೊಂಬ ಯಿಂ.ಇಬಿಜುಕುಖಯಿದು* ಹ ನುತ 

| ಸಿಜೆ ಜೆಅಿಲಾಜಾಯಿ ಅಜರ ಜ 
> ಣು ಹ್ಮ್ ೭ ಾ MY ಗಾ | 

ಯಾದರೆ ಔಟು ಅಆ eu ೭ ಆತ 
ಹ. 

MG NS 7s ಜ್ಯ ಇನ್ನ ಜ್ನ ಜೆಜು ಧೋ ಟ್ಟ ಇ ಸ x ಗ್ ೪%; 3 ph p “೧ Q 
ಟರ್ x ಇಲ ಅಬಿಜಕುಜಿ ಅಬಲಾ ಬೆಲಬಿ ಅೂಲಕುಜಖಸಂಗ: ಅರು ಜಲಧಿ 

ಜು: ಗಂ ಜಿಲರ9 ಎದೆ ವಂ ಉಾಲಾಢಿ ವಿ ಲಿಜ್ದಿಲೀಬೆವ.. 

« 

ಜಲು. -::ಆ5955. -: ಅದೆಣಟವಿಳಾಗೊಬಿ' ಅಧಬೆರಿನಿರು ಜರಜೆಯ ಬೆಲ್ 
[ ಆರು ಬಳ ಅದಾರ್ರಿಸಾರು ಇ ಖಪ್ಸುದ್ರಿಲಲುಃ ಹ ಜರೂಶಿ.6೮. ರಿ 
೫.೬೬... ಅಬಬ ಲಿಲ್ಲ 'ಿದ್ಧಿಸುಚುಂ ಯಿ ಅ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಇಸಾ ಆಗೊಬೋಂಜ 

ಆ. ಬದೆಬ೫ಾಯ್ನಿ ಅಜಿ ಅಲಿ 'ಇಲರಾಜಬೆ ಜಲ ಆರ್ಕಾ 

ಛ್ವಿನಿಲಾ ಎಲಔಲ್ಲ ಆಜರಿಳಾ £೨೬5 ಅಜ್ ೧್ಭಅಯ ಕತೆ “ತೆ 
ee ಸ p 

€" ಬರಿಲೆಎ ಹದಾಯಅತಿರು' ಶ್ರ) 1 $55 ಅದಬಿಖಜ್ಳಿ6ಗ ಲ ರಬ, 

ಮ. ಲಿಬಿ ಛಿಬೆ ಬೊಮಿ ಅಂ: ರ್ ಜಗ ಕೆಲಿ ಈ ರಭಲ್ಧಿ ಎಚ 

ಬ್,” - 
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ಅಶಾ ಛಾಯೆ. ಇ 6ಯೆಬ್ರಜರಿಕಾಖಕೊಬೆ. ಬಿಖುಶಿ. ಆಈಆಲರು 

7 ಲ್ಲಾ ಲಿಐ.. ಲಿ ಬಕ್ರ ಅಜ ಕರೊ ಮಾಸಿ: ಔಶ ರಾಜ 

ಎ. ಲಿಲಿರಿ ಎಯೆಬ್ರಿಬಲಿಕು೫ಬೆ ಶಾಾಯ ಪಶ್ರಿಲಿ ಅಲುಬ್ದೂರಿಕು ಅಲಿ ಈ 

ಇ ಎ ಘಿ p- 

ಲಿಯ ಅಬಿಾವಿದ್ದಿ ನ * ಜುಯಚವಿ)ಲ್ದಿ ಉಲ ಔರ ಜೊಲು ಅಬನಲಿಲಾಇಬಿ 
Ck 

ಸ - dtd RR NEG ಜ್ 

೬. ಈ ಹ ವಿಜ ಡೋಬಿ ಜಾಲಿ ಇದ್ಲಿ. ಆ ಶ್ರೂಇಜುಲಿ ಜೈಜಾಜುದ ಲು 

- ಓರ ಅಬ್ಬಆದಲ್ಲಿ ಪು ಯಿಲಿಂಯ ತವಿಡಿಕ್ತಾರಿಗೆದ- ಖಾುಯಿಲಿಲಿಯುರಿತಿ 

ಇಯಿರಾಆತೆ. ಆ) ಅರೇೊಲಿತಕ್ಕಿಯಿ. 

ಉು೦ಿಜ್ೆಲ್ಫ ಅಬನಿಬಜಿಲ್ಲಾ ಶಾ ಲ್ರಶ್ಧಿಲ ಔರ್ರಜಾಜ್ಯ ಕುದ್ರದಿ ಬಾ | 

ಅನೊೊೊಬೂಾರಜೌ ಅ. ಅೊಖಲಾಜಾವ್ರಿ ದಂಲಿ ಜಲೆಶ್ಟಾ ಪತ ಆಜ 

ಅಲುಬ' ಜ೦ಲಿರಜ್ಜು ಅಬು ಅಲ್ರಿ ಲಿಂಬೆ ಅಭಿ 

ಆ ಎುಕುಣಿಬೆರಿ ಅರಿ ೭ ಖಯುಬಿಯಿಣೆ; ತಯೆಲ್ಪಜೆ ಡಿ 

ಈರಿಶ್ರಾಖಿ ಅಯೆಬ್ರಿಜನಿಕುಆಸೊಬೆ ಲೆ ೯989590 ದೊಬೆಜು ಹಲಿಜೀಸಾಬೆ' 

ಬುಲಿ ಅಕ್ಕಿಅಜಾಂಅಿಲ್ಬನ್ಲಿ ಯಾರಾ ಲಿ ಈವಿಅಕು ಬಂ ಬೆರಿೀದಯ:: ಆಅ? 

ಅಲಿದ ಎಪೆಬಬಲಿಳುಸಚೆ ಅಸಲಿ ಯ ಹ ಇಜಾಲಾತೆ ಅಧ್ವಿಆಗ ಉಲದ್ಬ, 

ಅಣುಬಿ ಕತತ ಲಿದ್ವಿಶಾಶ್ಚಾಣ-. ಅಜ ER | 

RE ಅದಿರು ಈವ್ ಮಿಲಾಬೆಖು ಈದ್ವಿಶ್ತಕ್ತಿ ಶು 

ಬರಲ್ ಅದೆಬ್ಬಿಬೆಯದೆ ಔಲಿ್ದಾಖ . €ಯೆಬ್ಜದರಿಕುಆಗೊಬೆ. ಪ್ರೆ. 

ಅದ್ದಿ ಜೆ ಅತಾ ತು ಬಿಳಿ ಅಜಡಿಜ ಅರರ ಕು ಬುದ: ' 

ಬಿಜುಳಿ ಇದ್ದುರ್ರಾಗರಿ ಐಅಸ9 ಕುರ ಔಯಲಿ ₹ ಐ೩ಲಂಬೆಬ.. ಔನಲಿಕುಣಿ' 

ಖೆ ಅ೦ ೧್ವಜಾಶಾನ್ರಿ ಗೊ ರಾಹತೆ: ಖನಿರ್ಬದ್ರಿ ನಿಖುಬಿ ಅಖಾಾಬಾಲ್ರಿ: 

ಈಡ ಎಮು ಜೆ ಶಿಡಾತಿ: ಈಎಜಾಲಿದ್ದಿ. ರಜಾಯಿ *9ೂಬೆಬ9 

ಬೆಬು ಉದ್ದಿ ಉಖಿದಾದ್ದ ಆಲ್ಬಾಯಿಾಯೆ ಅಠಳುಬರ ನಿಲ್ಲಲಿ ೮ ಬಾರ ಆ 

ಅಖ ರ ತ ಲೆ ಅಫೂಳುಜರ (೪ ಅಜೆ ಅ ಆರ6ಜಬೆ-೫ 

ಅಮು ರಡಿ ಅಲಿ ಎಲ್ಲಅಾಲಿದ್ದಿ ಬುಶ್ರಐ ಬುಶುಬಿ ಅದಾ 

ಇ೮3ರ,3 ಡಿ ವಿ ವಿಜ್ಷಲಅಬೆಚಾ* 

[4 ಇ. 
ತ್ವ | 

ಟಖ ಇರುಜು ಈಯಿಶ್ತಾವಿ ಅಖ್ಜೆಬಿಕ್ತಿ ಆಜುೂಶುಅ: ಲೆ ೮೬೧೮ 

ಅಧಾ ಮುಖಜ ' ಅಿಶೌಜ್ಛುಳಸಯದಾೂದೆ "ಇರದ ಭ್ರೋಯಿಲ್ ಶಂ ಈರಾ 

a ಅದ್ರು ಖಬಳುೂರಿಪಕ್ಕೆ ಮ್ರ ಲಿರಿಜಲ ಬೆರಶುಖೂ ಕಬಿ: 
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ಗ ಕಾ ಟ್ರ ೯ 

ಪಾಈ ಪೆಖು3 ಜಶೌಜ್ ದೆಬಖಂಬಿಚ್್ನ ಅದೆಲ್ಲಜನಿಕುಖಬಿ 

'ದ್ಯಲಾಲಿ ಪಮಿಜುದಿ ಲೆಬಿಬಾರುಅ ಬ ದ್ವರಐ ಯದಿ? ಜು 

೧ಿಜಾಶಾ 

ಅವಿ. ಯಾಣ ಅಲಿರಿರಿ ಧರಿಕಲ ಕಂ. ಇಲುಜ್ ಡಜುಕ9ರುಭ ಆ ಹ 

'ಬವಿಳಿಅಾಂಔ ದಿವಿಜ ಔಲಿಂಪವ ಸನಂ ಜಕಖುತು ಭ್ಯರ ಲಯ 

ಲ್ವಿಆಳಾಿದ್ದಿ ಜೆ ಜಲರಕು ದೆಬಿಾತಶುಅ ಔಿರಿರುಲಾಯಾರಿ ಬೆ ಅಕ್ಲಿಲದ್ದಿಲುಲ ೦ 

ಇಂ. ಮೆಮು ದರುಶಿ ಆಲ್ಬಾ ಹ 0 ಲರಲ್ಲಿ ಲುದಿಲ್ದ 
ರ್ರಿದಂಶಾಂತ 6 ಅರಾಜ್ ಲೆಅ ಅಖಅಿ೫ಯೆಅ ರು ಔಮಾಲಅಲಜ್ ಲಿಂಪುಶ್ತೆ 

(ಬಾಯಿ. ಇಲಿದ ಅರತಿಅರಿ ಜನಾ ಆಜಿ ಖಾಲಿ ಬೆಂ. ಅದ 

ಜೆ ಬೆಶಾದ್ರಣಲದಿಜನ ಅಕಬರ 95ಸಿ ಅಬಲಿಬಾಯಿದ್ದಿ ಖಲಿ 

ಸ ಖುಔಳಿ ಅವ ದಿಲಿಯಿಜ್ಚುಬಿ 'ಔಖುತಿ ಅಲ್ಪ ರು ಬಲ ಉಪೌಶುಡಿತು 

ಕಾ. ಆ ಔರೀಯೆಎ. ಬಿಲಿಂ ವರರೌಲ್ಲ ಲಲ್ಬುೂಮಿ ಅವೆಬ್ಬಜಬಿಕುಅೊಬೆೋಖ 

ದಜ ಉಶಾ ಇತ್ನಾಔ 2 ಉದ್ದಿ ಜವವಿಕುಲಬೆೊಯಗೆ ಅಮು 

ಕಾ ಈ ಲಿ. 'ಇಯಬ್ವಲಿರಾಗೊಬೆತಿಜುರಿ ಲ್ರರ್ರಿರಿಅಾ ಇಲ್ಲಿ ಆಸಲಿರಿರ ಈ 

ಸಕು 

ಇದೆಯೆ ೨3 ಲ್ರಜಾಣಾಐ*ತೆ ಅದುರಿ ಖಮೀೀಬುಆತಿ ಛ್ಲೂಂಅಬಿರಲ 

ಖೌಕುರ ಬರ ತಾಚಿ ಜಾಂ ಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ ಆನ್ಟಿರೂಂಎಹಿದ್ದಿ ಶಾ 

, ರಜಾರೆ ಇಂಒಅರಿಕ 3 ತೆ ಪೆಬಲಿಬ್ಬರಿ $ ಅಅಾಬೀಂತಿ. ಐಜಿ 

ಅಅಔಟಿ ಈ ನಿಮಿರಾಅಖಾಔ ೂಜಬೆ ಹ ಅ೨ಂೇ 

ಈಲ್ಪಿಖ೨ ಜಾರಿ ಶಾಲದ 
(ದು 

ಪಾ ಲಿಮಿರಶಿ ಜರಿ ಠಾ ಶಾದಿ ಬೂಳಿಜ್ೆ 

ಲದ ಅಲಿಜಸೆ ಎಲಬಿಔ ಲಿಜಿಲಅಬಳ- ಒಳಾಜ ಉಬೆ ಅಂಬೆ 

ಬಿಬಔ 'ಜವಿಳಿಲಾಬದಿ ಡಔರಿಯವಿ ಎಬಿಲಿಬುಖಿಕೊಲಜಸ ಲಿಇಜುಜ್ ಜಿ 
» ೧ ಛಾ ಶಿ 

ಆಸಿ ಲ್ಲಲ್ಬುಯಿಕುಲಿ ಅಳು ಲ್ರಶುಲಲಿಲಾ ಇಲ್ಲೂ ಆಾಜಾರಿದ್ದಿ ಯಿ ಅದಿ 
p 

ಕಲಸ ಇ ಆಚೆ ಷ್ಟ ಲಾ ಉದ. ಸ ತಹ 

ಬಲ ಬುಫ್ಲಿ ವಳ ಐಿಯಾದಕ್ಲಿ pe ಎರಿ 

ಐಜಿ ) ಜ್ಞಖಲಾಬೆರಿಔ ಆ ಎನಿಶಖರಾೋಭಿಂ ದೇಶೀ 8ತಂರುಅ 
೫೩% 



“ 

4 ಈಣಿಲರಿತಿ. 4. : ಔಲಾಜೆಯ ಲಿಜಣ ಐಐಟಿ ಎಕ್ಲಿ ಔಲ್ಞಾಜ ಹ | 

'ಆತೆೊರುಇತೆ ಲಿಂಬು ಆಅ. ಔಜುಲ ಬಿರ ಅಳ. pe 

ಈರಿ. 8£೪ ಬಿಎ ಆಜಾ ಆಯಿ ಅಫೂರಲರ ನಿಲಿ CX 

| ಅಲುಖಲ್ಲಿ 'ಪಶಾ8ೆ ಬಾಖಾಬಾಟ್ಟ ಬಾ ಜುಂ: ಜಂಟಿ ಔಜ್ಞಾ 
ಓಂ. ಜು"ಜ ತಂ ಎಲಯಖಂಜಕೌ ದರಿ « ಎಐ ಜ್ಲಾರಿಔಒಡ ಈ. ₹6 

"ಚಿರು ಕೀಲ ಅುರಿರುದ್ದಿ ಜಲಾ ದ ಜ- ಅಂಬಾ ಚತ ಟಿ 

ಉಜಛಿಐ- 

“ವೈಜ್ಞಾ. ಒದಿ ಬಿಎ? ಬೆಲಟವಿಕಾಘೊಬೆ' ಜಾಯಿಶಿ ಅ:ಲರಿಶಲಾಣವಿಕಿ 1 
" ೫ದಿಯರ' ಈ ೮೫೮೦ ಅರು ಪಮುಜ್ಛಾಖ ಅಲಿಲಿ”ಬರುಖ ರಿಪ: ವ ್ಪ್ಪ 
ಬಿಜಾ ಔ (೮೨೪9 ಅಳದೆ ಛಪಾಅರಿ ಬಿರಿ ರತಿ ಲಲಲಿಬ್ರ 

ira. ಅಂಬಿ ಸ ಜರಿಯ ಈ ೫5 ಬುಲುವಿಲಿಲ್ರರಿಅಲಿ" ಲ್ಲುನಿಜು, 1 ಅಜಜ 
ck ಇಬಿಜುರಿ ಖಾಜ: ಆಲು ಜೆ 3924 ಅಲ್ಕಾ : 

RES 2ರ ಐಿರಿ:ಜುಲಿರ ಇರ್ಕಿಶಾಾರ 'ಅಖಲಲ ಬರಲಿ: ಮೆ. 
“ಈ. ಅಲ್ರೀ ಅಲಲಿ ಇಲ ತೆ ̀ಅಅೂಶುಅ : ಅರುವ ಬುರಜ್ ' 

'ಇಲಾಗಿ ಅ ಅಉಐರಿ ಅಕ್ಕು ಆಲಾ ನ ಅಖಂದ್ಕಿಔಜುದ ಫಜುಲ' ಬೆರಿಜ್ಞಯ ಳೆ 
ಘo ಅಲಲ ek ಇಶಾಡಿ ' ಉಜ್ಜು "ಅರುಖತಿರುಬೆ 'ಎಲುಲಾಚೆ 

ಲಾಲಿಬಿಪಿರಿ'ಅ5ಲ್ಲಿಇಗ ಅರು" 'ಕವರರಿಎಡ ಐಸಿ ಜದ ಲಿ ಎಕ NE 

ಛೂ ಬಿರ ಬಜಿ ನಂಬಿದ್ದ ಇ ರಾಗಂ: ಹಲದಗ, 'ಅಖುಬರಲಿದ್ದಿಕಾ ಐಡಿ 

“ಪು. ಈ ಈವ ಪನಿ:ಜ್ಛಣ. ಖಯ ವರ ಅರ ಘಯಬಿಜ್' ಇಯಬ್ಬ ಬಅಖೊಬೆ ತ 
K p ಗ ಗಿ 

ರನ ಆತಾಲೂಾಹನದಿ ಬಲೆಜ್ಯಾ ಪರ ಈರಿ ಎಜು ' 

ಔಯ ಲಔ 'ದಯಿಜಾದಾದ್ದಿ ಲಿಜುಃಂ: ಅಅಾಬ ಬೆಳಿ ಆತ್ ರಂ. -ಅ೮ಂ ಸ್ಮ 

“ಈಣುಲೂರುಅ ಅದಿರು "ಔರ್ ಬುಲುಲಿರಿ ಅ್ರಲಿಅ ೮ ಇದಜ್ವ 

ಲವಿಕುಒಗೊಟೆ ಖ್ಯಾರಿಿರು ಲಕ es ಲಲಿ ರ೮&ಔ ಲಲ 
p ಕ CN LN ತ್ಾ ಇ ಟೆ ಚ ಸ್ಕಾ ಹೇಲಿ. ಉಜಗೊಬೊಗೆ ರಿಮೀಲಅ. ಅಬಭ್ದಜಲಿರುಖಬ ಫಲ ಬ್ರಹ ' ಜು 

ಬಿಜ ಅನಿಂ 'ಅಎಜುಅಅತೂಲ ಬೌದಾಅಖಾಲಿದ್ದ ಅಂಕು ಅ 

ಘೂ. ಅವ] ೫ ಲು ಲೊಬೊಲುಚಂ ಔರುಕ್ಟಲ್ನಿವಿ ಬೌಜೆಬ; "ನಲ 



* 
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ಅಶು 'ಬ್ರಪೆಲಿನಿಖ ಇದೋ 99 ಲಂ ಶನಿಖೆ್ಟಿ ಯೊ ಬಜಿ 
pee “-ಜುಖಿಗಭರದ 

ವಂಚ ಖರ. ತಿ. ಜಿಐ. 

ಇಂತಾ ತ ತಾರ್ ರಾಜ್ 

ಲ ಮಜಾಡಿ ಈ. ಈ 

ಔಯ ು ಇಂ ಜಿ ೨ಲುಔ ಆಗ 

ಎಜು ಜು Dಿಲಿ ಬಂ 

ಖರ ಇಲಾಕೆಯ ಲು 

ಇವೆ ೨೦ ೬೦ ಬಲಿನ್ದಿಖಾಲಾಕ್ಟಾಯ ಶಿ ೮ ಕ 

£05 ೪ ( y 1) 

" 6) ೧. 

& (1 

ಶಿ fo 
ವತಿ ನ್ಯ ಘಾಡ 9 ೧ a ಗ & 

(6) ಲು 
) ಟ್ಟ 

ಅಆ 
A) 7 

ಗೌ 
ಹಾ 

ke 

> ಜಬ ಅಮಾಲಯಿ ಪ" ಜುಮಾ 
ಅರಲು ಈಟಿ: ತ 

ಅಯ. ದಿಣುಜಿ 

ಮಿ ಜುಖಸೊಬಂ ೦ ಖು ಆಲಾ ಲಂ ಈ ಔರ ಗೊರ ಭುಲಿ 

ಚು ಬೀ ಇಲ 

ಹ ಜಾ ಹ ಯಣ 
6ರಿಖಸ ೬ ಲಾಅಜು 

ಣಾ 

ಘಿ ಇಲಿ ಈದಿ 

ಅಶು ಆಶುೀಶಾರಲಾಈ 
ಖುಅಜಗೆಕ್ಯ(ಿ ಕೌ 

ಖ್ ಅಲುಬೆ ಅ ಇಅುಲ್ವ ಇಲಾರದಿ ಬಿದಿ ಅಹಿ ಇಅುುಲ್ಧಿಜತೆ 

` ಅಡ. 

; ಪಾಠಾ ಬಡ ದ್ಧಿ ಕ್ರಶ್ಯಾಖಡಿ ಇಲುಆ 

“ಅಂಜದೆ ಛ್ಲೋ ಬಲಿಜ ರಆ ಈಲಿಔಜ ಎಜುಅರಲಿ'ಪ್ರ ಕುರಜ೦ 
'ಇಲುಡ ಬಲಲ ರಯುಳ್ತುಜಿಡಿ ಉಲ್ರಿಜೊಲ ರೂ ಲೆ. 'ಅರಿಲ ೮೫ 

“ಲಿಇರುಜ್ೆ ಕಜ ಅ ಅಲಧ್ರಃತಬದೆಕ್ಸಿ ಅಶಾಬರಿ 'ಅಿಬು 
ಇಐ"ಬಿಬಿಜಕುರದೆಜ್ ಲೆ 

ಲಾಡ ಖಾಬಿಶು ಆಜ್ದೂಅವಿರಮಿ ಅಜ್ಜು ಅಲಾಔಂ ಲಿಂಕು] ಇರ 
ಮುಡಿ ಹೆರಿಜಾಂ ಔರಮು ಲಿಜಾಖಿ: ಬೆಂ ಚಲ್ಲೂದೆೊ. ಲ 

ಯ 

\ 

`ಆ3355.: 'ಅಲಿಂ ಮಾಡ ಂಡೆಬ್ಬಬವಿಬಸಿಂೆ ಹಾಲ 
ಬಬವಿಡಔೀ ಶಲಯ ಟಗ ಪ ದ್ರಿ ರಿಲೆ E೦5 

- ಅಜ್ ತರುರು ೦ ಜಲರುಉೊಯ ರೆಯ ಔರೊಜಳ' ಜು ರಜಕ ನಲ 
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0. ಐಲ್ ಲ ಜಾಆಸೊಬರಿ ಅಾಲ್ಲರಾ, 'ಛ್ರೂಲದಗಾಯೆ ರರಕ್ತರ 

ಲೌ ಬ್ರರೀಬ ಓರಿಜಾ *ಬೆಜ್ರಿದೆ ರು (ಳಾದ ರಾರಾ 

eo) ರ್ರಜಾಜುನ್ದ ವಿ. ಅಿಖರ : ಮುಜರಾ ಎರು ಹಳ ಅಳುಬೆ 
ಇಎಂರಿ ತಿಳು ಇ ಜಾರಿ ಬೆಬ ಇಜ್ಟಿಅಿವಿಲ್ ಅ ಉರಿಜಾ 8 ರಾಡಿ 

Bos 

ಅದಿ 

ಈ. ಜರಿ ಹೆ.  ಅಿಲಿಲ ಅಎಜ್ದಬಲಿಳಣೊಬೆ ರ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಕಾಶಾಲ್ದ ಆಜ್ 
ಇ 1 

ಲಬಸ್ರಾಎಲ್ಲ .೧ಿರತಿ ಆಸ ಆಜಾ ಹ ಪುರ 

ಲಿ. ತಿಜ್ವಾಅಯ 99 ಎಡಿ ತ ಜ್ಯ ಈಂ. - ಈ ಯಬುಲ್ಲಲೆ ಅಂತೆಲ್ಲ 
ಇಬರಿಲೂವ್ಗಿ ಲಲಿಗಾಚೆ ಹಿಖ ಖಾರದ ಅರಬಿ ಬರ್ಮ 

ಜರ ದೊ ಅಂ೭ಔ ಬಯ ಕುಲಿಲ್ಯುಲ್ಲಕು ದಿಡುಖೆಎಶುಳ ಸಮತಿ 

ಅನುಜ್ಞಾ ಯಾಂಶಾ. ಬ್ಲರಟದಂಂದಿ ಅನಲ ಈ ಜಲಲ ಅಳ ಎಢ್ಬಲಾ ಇರಾ 
ಧ್ಯ ಅರಿ ಚದಿ ಅದಿ ಘಂ 25 ಲಾರಿ ಅಟಿ ಅಲ್ರಿ ಉಂ. ಉಂಡಿ 

ಅರ ಈರಿ ಅ್ರಕಾಲಿವಿಖ ಎಲ್ಲ ಈಕೆ ಜಲಲ ಮಿನಿ ಬಟಿಲಿಸ ರೆಯ 

ಜಲಂಅಮಿಿಬಶಿಲಿ ಆರೋ ರಾರು ಅರ ರಿ ಬ್ರಂಬ್ಸ ಶಂಕಾ 
ಐ ಅಜ್ಖೌಬುವಿ ಲು ಲದ ಉಸೆ ಅ೭ನಿಜವುಖಖಸಂಯೊಜೆ 

ಉ. JN ಜರ ಈಲರಿಡಿ ಬಿಮಿಜ್ಞ್ಜ ಔರು ಅಬು ಜಿಲ 

ಈ. ಜುರಲಿ ಉಂರಿ ಆಈ 4, ಅಾರಿರು ಜಿರ್ ಬುಣುಲಿಲಿ ರಿತ 

೨೪೨ ಇಲಾ: ಇಬುಲುಶೌಖಲ್ಪಿ ಲ ಇಯಜ್ರಜಬಲಿರಾಖಕೆಂ ಬೆಂ ಪಜ ಅಡೆಬ್ರಬವಿ 

೫. ರುಖಸೊಲಲಿಶಾರ್ ಶಂ ಬಿದಿ ಬ್ರಹೌಲಿ ಖಾಖಣತೆ ೭ ಸ್ಪಾರೀಸಣದಣ “೬ 

6 5ಔರುಜಂಕುಳಿ ಅಶೆ ಈುಬಲ ಬರಿ ಇಲುಜಾರ ಅ ಅಲರೌಲ್ದಿ ಶು ಬ್ಭಾರ೬ 

ದೊ ಈರಿ ಇರಬ ಮು ಲ್ಲಿಲ್ಲಿಕೆಲಿ ನದ್ರಬದ್ದಿ ಅರಿ ಊರಾದ 

ಊಂ. ಎಪಿ ಅರು! ಅಖಾರ್ದಿಳ ಅಲಾಕುರ್ಮಿಯ ಇಎಪಜಖಾಟಿಂ ಜಿ ಖಯ. ಅಯಬ್ಬಜವಿಕು 

ಬಿ ಅ್ರೆಲಿವಿಅಖ ಅ ಲಬ ಅಐರಿ ಎಲಾಅಲ್ಲಿಖಾ ರಾಲಿ 
ಈ ಅಲಾರಜಔಿ ಲಿರ.ಐಲಿ ಐಎಂ ಔಔ ಇಂಐಲ್ ಜಬ ಅ 
ಅಳುಲಿಜಿ' ಈ ಐಂ ಬುಮಿ್ರಿಜೆ ಶಾಲದ ಜದಿಬುಖುರ ಅಔಳಂ 

ಅಧ ಅಂಬು ಬಿಕ್ಕಿರಾಬೆಬು ಅಿಶ್ಲಾಜ ಅರಿಕೆ 5ರ ಕೋಶ ಎ 

೫ ಅಲಾಲ ಭಲಿಶಆಭಲಿ ಕು ಜುಲ, ಹ 

ಬೆಚು ಅಲಿಂ pS ಇರ್ | 

1 



ಆಲ. 

ಅಲ. 

ಅಣ..ಲೆ 

ದ 

ದಂ. 

ಈಅಯಿಲು೬ತೆ. ಆಈ ಅೌಲಿತೆಲಲ. 358 

ಕುಣಬಿ ಫಲಂ ಅಏರೆಜ ರಳು ಬಾಲಿವಿಲ: ಇನಿ 9 

ಅಜ್ಜು ಈೇಯಿ ಅ್ಹಕ್ಷಿು ಇಬೆಜ್ಜಾಈ ಅ: ಹ್ ತಿರ) ಅಖಾರ 

ಅಬೆಬಾ ಎಳಿಷ ವಾಲಿಜ್' ಖಳರಿದೆಜ್ಅ ಶು ರಆಜರತ್ ಲಲ್ಲಿ 

ಅಳಿ ಅಕುಕ ಜುದಬಸೆಕಲಿ ಲರ್ ಐಲ ಜಿ ಜಲೇಅಅುಖನಯ ೨8 ಕುಐ 

ಜ್ ಈರಿಶ್ರಾದ. ಡಔಹುಜಂಕುಅ ಅಬೆ. ಕಬ €ಯೆ ಬಜರಿಕಾಆತೆ' 

ಅಬೆ 5೦ಶುಲಿ ರಜಾ ಇರಾಂದ್ರದ್ಬಉಳುೂಲಿಆತೆ ಉದುರು ಬಜಾರಿ 

ಲುಜುಖಾ ಅ್ರಶಾಲಿಲಾ ೫9 ಆನಿಜಯಂದೆನ್ಲ ಈಜಖಿಬೆವಿಲುಬಿಜಂಯರೊ ಶ್ತ. 

: ಅಜಾಜವಿ: ಇ ಅಿಲಿಂ ಎಟನೆ ಅಲಿಯ: ಜ್ಞೂಣು್ಜಾಕ್ಠೆಶು' 

ಇಂಔ ಬಲಿಜಲಟಯಬತಿಕ ಬಿಲ ಟೆ ಇಲಾ9 ಇದಿ ಲಂ 

ರ೮ಜಔ ಜಟ ಹವ: ಅಂಕುರ್ ಐಲ್ರಿಜೆ ಆಉಜರಲಿ ಅಕುಬಾ 

ರಲಿಔಕು ಬ್ಲರಔಂಬದ ಅರಲಿಔ' ಇದಿಲ್ಲ ಆನಿನುಳು ಬಔಡುಶೊಜಾ 

ed. ರಜ್ಬ್ಲರಜಔ ಇಂರಿ9ರಳಿ ಒದಿ ಈ ಛ್ ಪೋಳ
 ದಿ 

ಬಲ್ಲಲ್ ಅಯ ಲ್ರಶೌರಿರಿಜಾ ಇಲ್ಲಿ ಆಗೆ ಜಾಯ ವಿಜ ಬ ಆರಿ ರೂರಜ್ ಯ 

ಕುಡಿ ಬೆರಿಕ್ಸಲಿ. ಲಿಖ ಅರಿ: ಇ: ಪಾಷ ಬಂಜೆ 

ರಜ ನಜ ನಿವಾರಕ! ಎರಿ wy ೦ 
ಜುಮಿದ್ತಿಂಕುರಂಯ ಲೀೇ೦೨ ಸಟ 

ಆ ಇದೆಬ್ರದವಿಕಣೊಬೆ ₹ ಜಲ'ಲಿಎಳು ಸ & ನೌಯಿಶ್ಚುಯಿ: ಬವಿಬಿಜ ಬರದಯ 1" 

ಜ್ರ ಲಂಕಾ ಜಕರ: (ಅಲಕಾಉೊಬ ಟ್ ಉಳುೂಲಿಆಸೆ ಅಲೆ 

ಇಲುಶಾಯದಿ ಔಯ: ಆನ್ನ ದೊರುಬಜುಿ ಬಪಿಾಖಲಿ ಖರ ಈವಿಂಜೆಪು. 

ಲಿಜಕ್ಶೆ ಅಡೆಬ್ಬ ಜವಿಕುಣೊಬೆ ಎತ ಆುಳುಣೊಬೂದೆ ಜಜಕುದಿ 

'ಜುಹೆಲಾಣಜಿ ೮ ರಾದರು ಲಾ ಜಜಖಲ್ಲಿ ಇರಲೂ ಶಾಜಗೆರಿ ಜು 
ಸಿ 

ಲ:ದೊಜಔ ಲ ಎಟೆಕ್ತ ಠಠುಜಂಜಭ ಖಗಬಶ್ರಲಜ ಹೆಂ ೫ 

ಬರ ಔಂಯಜ ಜು ಶುಡಿಐ ಲೆಆಲ್ರೂ ಯಕ ಉಬಂರಲು ಇಯಲ್ಲ! ನರು ಲೆ 

ಎಲ್ಲ₹ ಆಜ್ ರಆಬಡಿ ಔಂಯಶಾಆೋನೆದಿ: ಸಲ ಜಲಜ ಅಣು 

6ಕುೋಜಲ್ ಲೆ ಆಲ್ರಯಿ ಅಶು ಅಜಜಿ ಯೇ ನಮಿಸೊ 

25 ಲಔ ಅಲಾ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬಪಿಲಾಬ 2 ಇ 
ಸ್ರ 

೮ ಇಲಂದಿದ್ದಿ ಪ್ರ ಅಕುಲ್ ವಿಲಾ ಉಳು ರ
ಿ? ಆಜಲಾರಾಯಾ. ಅರಿ 

ಅತ PS ಶಿ "ಇ De * ಜೆ ಉಯರಲ್ಬಆಜಾಯೆ ಇ ಲಿರಿಉೂಡಿ "ರಜದ 

೧ ( 4) GQ y: ಭು ಎಸಿ pb 9 4: ಟ್ರಿ 



Ea. 

ಅಲಲಿ: gs ಅ ಪಸ ಆನೀ ಜೆ ಡಾ | 
.. ಅಬ್ಬ ಸನಿ: ಅಯ ಸಾರು . (1068 ಜಾ ರಸಾ ಲಘ 

ಎಲಿರ. ಲಾಈ! ಅಶ ಅಲಿಬಲ್ಲಿಯ: 

ಎಫ ಆಿಲಿನಿ ಫಲಿ ಯಾಂ ಬಿವಿ. ಪಾಲ ಜತ 

ನ | ಬಾಲ ಆ ENE ಅದಾದ? ಜರಾಶ್ರಾಂಿ ಎಮ 
ಆಲು ರ್ಯತಾರುರಕ ಲಿಬಿಯ ಅಜರ? ವ ವಿ. ಉರುತರಿಜಶಚಿ ಬಿಜಾಜೌ ಇಲಾ 
ಅಕುಶಾರಓರಿ ಔರ ಈ ಇರಿ: ಈ `ಲಿವಿಜಾ್ರ ಇಲಿಯ, ಲನ ಇಟು 

| ೫ ಹಾ ತ 
42) [OMe Son ೧೬ ಇಹ Wy. fe ಹಿ Sp pa K ದ 

6೨ ಯಲು ಉುಲ್ಲೂಬೊರ್ಲೊಜುದ ಅ ಔಟ ಅಬ ಲ್ಲ ಅ ಇಡಿ 
SNS ಜರು ನು  ಾಾಂ ರೀಣ್ 9) 25 ಇಗೆ ಎ 
ಲ್ಯ ಷ್ಟ ರ: SAE SPST oh; ಅಜ ಥಿಶುೂರೆರಿ ೧೧ - 

ನ ey r ಹ ? 
ಅರು ಜ್ಞಜಾಹುರ ಮುಟಿ 

Ck 6 { ಕೆ ( G (ತ್ರ) ಗ್ತಿ ಕ C 
2೦) 

(4 6 ಡೆ 91 (೪ Pal ಲ ಲ | ಲ 

ಓಟು 
OR ತ ಇಕೆ 

LQ ಕ ಕ್ಷ ಗಿ C ಗ್ರ ಟಿ 131 (6) Sy ಹ (ಆ ರ್ ತ್ರಿ ಟ್ರಿ ಟ್ಟೆ ಕ ಉೃ ೧) ಬ 
0 ಲು $) [9) ( 5) Po 9) ಛು) ಜಿ: (3 € 4 (ಸಿ ದು £3 [4 [A [5 6 ಕ ಈ 3 (ಲಿ ಆ) ೫) 9 ಈ) (1 ನ್ಯಾ €) (ಸ 39) 

ಖಯುಮಾಯಔ 5 ಇಗ್ರಿಜಾಜ್ ಅಧಿ Rs ರರು ಇನ ಖದಿಬಳಿಲೆಆಜ್ 
ಖಾುಬೂಬಿಜ -ಅಬುವಿ ಕಂಜ ಬಿವಿ ಬಾಲ ಲಿಆಲಿಕಾಖಗೊಬೊಣೆ ಅಡ) ಎಂ _ಎಲ್ಬಾಚಲಿ ಶಾಯಿ. ಅವಬ್ಬಬೆವಿಕುಜಸೊಬ ಖುಸಿ ಬಃ ರುಖ ಲೌ 
ಎಟಿ ಪಜ 33 ಅಳ) ಕಣ ಲುರಿರಿಉಾಬೆ ಛ್ಹ್ರೂಲರಿ | 
೮೬ ರಿಶಾದಔ ಬಿಜಿ ಔಅಾಬಲಿ ಧೂಯಿಾರ ಲಾ ನಖದಿ ವರಿ ಅಜಿ 
ಔಲಜನ್ಸಾ ಲಜ್. ಓರೀಲಔ 3ರ ಅರ: ಲಾಬಿ ಅಜಾಮೊನಿಲಾ 
ಈಶಾ ವಭ್ಞಿೊಬ:ಜ ಆಜಿ ಫ್ರೀಲಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಆಳುಬರರಿಆ೦ 6 
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ಈ... ಉರಿ ಯಾಜಿ ಕ್ರಾಣ- ಅಿಬುಆ ಅಬ ಐಅಜಾಯ್ ಉಲ್ ೮೪೪ 

ಬೆಕು ಬಳಲು ಚರಿ ಅದಿಕ ಹಲಾಲುಬಿಾದ್ಷಿ ಪ್ರಿತಿಯ ಲಂ. 

ಈಂ.. ಜುಲ 'ಜೌಯುಂಲ ಆಂಜುವಿಲಾ ಔಜ್ನಾ ಜನ್ಸಿಜ್ಚುಯಿ. ಅಲೀಠುಜಖ ಅಕ್ಟಿಜಸ 

ಅಯೆಬ್ಬಜಿವಿಕುಃಸಬೆ ಜಲಿಲಿಅಜಲ ಜಬಲ್ ಚರಿ ಗತ ದ್ವಿಜ Be 

ನ ಶ್ರಿಜಾ ಆಆಲಿರುಣಅಬೊಜೆ ಆಂಜುರಿಆಸೆ ಅಲುಂಖಶ್ಯಾಶ್ಟ್ರಾಲ- ಕ 

ಈ. ಆರು ಅಬಲಿಯಯ ಸೊಂ ಗೆ ಲೂಪಜ್ ಅಕ 'ರರಖಹಆ ಲಳ್ರು ಸ್ 

ಇಬೊಯೆ ಆರಿ ರಿ ರೂಸಾಆಸೂೂ ಲೊಬಾಲ:. ಲೆ ೫. ಬದ್ರಭನಿ 

ಈ. ಅಜಜ ಲ್ಲಾಬ- ಲೆ ದ್ರಿರುಂಉೊಲರರ ಲಿಐಠ ಬುಖತೆಕ್ರೀಜಾಜಾ ಯ 

ಹಜ್ಜ್ ಬುಖತಿವ ಬರು ಶುದ ಜನಿಕ ಜಾ 5ಲೌಜ ಇಲೂಶಾಳ ೮೪ 

ಪ್ರಭು. ಅತೆ ವಲ ಬಲು ರಣ ಹಗೆಯ. ಅಜ್ಖೌಟುಲಿ (ಲು 

` ಅನೋೊಬೊಯ್ ಅರೆರೆ ಅಿಯಬ್ಭಕ್ತಿ ಆಶ) ಇರಿ ಶಾಲೂ ಇಂಡಿ ಆಂ 

ಈ. ರ ಬಿಲ್ವ ಪ್ ಇಲಿಲಾ ದಿಖಿಬ ಅರವಾ ಬಿ ಓಿದ್ದಿರು. . ಖುರಿಶುದ್ಧಿ" 

ಅಲ್ರಿ ವಿತ ರ್ಯ. ಆತುರ ಲಾಟ ಇಂ ಾಣಾರಖಲಿ ಲಲನೆ 
ಎ [4 

ES, Re » 
ದಲಿ ಬಖಯಿಎಜಾರ್ಜಯಿ. 

ಡಿ ಮಿ ಎ ಒಕ ಗಾ ಫಾ P ಪು. ಛೂಜ್ಡಿಉ ಛೋಔರಿಜರಿ ಉಡಿ ಲಳುದೇಸ ಇದೆ] ಜವಿಕುಃಣೊಬೆ 
೧ % P ಲಿಬಬುಲ್ರಿ ಆಅ: ಜಲಧಿ ಅಯಬಲಲೊಶುಅ  ಆಯೆಲ್ಲಖಲರು ಆಸ ಬಂ: 

83) 

ಈ 
ರಾರೆರೆವಿ ಇಂಜಾಖಜಾ ದಿಶಾಲ, ದುರ ರಿ ಯಜ ಅಬ ಅಲೆ ದೆಲಜಸ 

ಇರುಈ ಬಿನಯ ಮ ಇಕುೂ್ಪಅ ಜನ: ಜ] ಇದೆಲ್ಲದರ 
ಈವ. ಬಜೆ ರಾತಿರಖ ಇ ಅಸಾದೊದಿದಿ. ಲಿಂ ಜನೆ ಆ ಅಜ ರು 

ಆದೆ ಬವಿಳಆ೨ಂ ಪಡಿ ರುಲುನ್ಟಿ ಚಾ ಅರಬ 

ಮ: ಅಲ್ರಿ ಕಲಿಲಿ ರಲಲ ಔಂಯಖಜ್ ಅಠಅ ಯೊಂಖಾ ಕೆಯ. ಲಿಜು 
ಆನಿ ಅಡೆಜ್ಬಬವಿರುಖಸೊಬೂ'ಪೆ ಅಕೆರಐಿ ರಯೊಅುಜಾ ಸಾ 

ಶ್ಲಾಕಸೆಅಶಗ ಜಾರ ಈ ಲಿೀಲಿಕುರಐ ಆರೊಲ್ಲಆತೆ ಬ್ರರಿಲ್ದಿ ಎನ್ಟೆರು? ಬಳಿ 
ಉಣ: ಲಿಬ್ರಿರಿಔಜ೫] ಎಲಿಜಿಮಿ್ದುಎ ಆಆಲಕುಜಸ ಅಬೆ ಬು ಲಾ ಅಯ 5 

| ಹಾರ್ಟ ಬಲಿಜ ಯರ್ ಲಜಾ2 ಕುರುತೂಯಬದಿಬಿ ಲೆಉರುತ ಇಲಿ 

ಬಿದೆಬಾಠಬುಜಿ ಪಾಲೂರಬ್ಬರಿ ಅಜಾಶುಣ೫ ದನಿ ರಲಿ ಅಲಂ 
ಜು. ಅಸದಿ ಲ್ಲೆಂ: ಲ್ರೂಲಿರಿರಿರ. ಆಸೊಂ ಕಂಯಶಾಡಜಾದ 

ಐರಿಲ್ಲಾ ೮ ಅಮಿಂಟುಖಂಛವ ಬವಿಳಿಲಲ್ಲಿ ಬಲಿಲ್ದೂ ಎಟೆಜ್ರಜಲಿಳಾಸ 
ಅಬೆ ಅಡ ಶದ್ದಿಲಕ್ಜಾಣ. ಕ 

Ss 
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ಇ ಇಟಿ ಬ ಬ ಬರಗ ನಿಹಿಗ ಬಜಿ Ce Rp AN 
ಈಾಾಐರು ೨೧ ೦5೫ ಪುರ ಈ ಥದ್ದಿನಟ ದು ಶ್ರ ವಿರಿ CED ಆತಾ ಕೊತ 
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ವ ಈ. ಈ 8 ಚ ಬಾ “ಯಿ 

ಅಜಿಲ ಓರ ಜಲಕ್ ಯು ಅ 

ಅಜರ ಠರಾಖಾ ಇಬ ಯಾರು 3 ಬ ಎಲ್ರು ಕಲ್ಲಿ ಸೇ 

ಬಿಜ ಮಿಲುವಿ. ಜತ್ತ ರಕಕ ಧಬ್ ೧೬೦೨೫0 
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ಷೆ 
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ಜದಲಲಖಲಿ ಐಖಸಲಿ ಖಯ, ಅಲ್ಲೂಲೃಜಾಅ)ಲಿಡತಾ ಲಕಾ ಜನ 

ಬಿಲಾಲ ರಾಸ ಮಿ ಇಲಾದ ಕಲಾಯಿ ಆಡಳಿ? ಖಲೀಲ ' 
ಹಾ 

ಫು 
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ಈ. ಜುಲು ಚಲಿ ೨ಯಲಿ ಅತ ಕ ಖಲಜ ರಜಕ ೮ ಖಳು ' 

©. ನೂ ಬಹುರಿ (ಸ ಬಿನಕೆರಿಲ: ಅಖಾರ 89" 

ಬೊಮ ಡಔಲುರೊರರ ಅಲ್ಲು ಕ ಅರಲುದೆ ಇಲೂಕಕರಿ ಕಿ 
ಲ್ಲ. ಆಕುಣಂಬೆ' ಔತಣ ಎ 

ಅವಿಬಿಟಕುಡಔಿಬಾಬನಿ ಅಜಜ ಅ ಜಲ ಲಿ ಶುಪ೨ಜಾ ಯು ಅಿಜು" 

ಇ. ಉರಿ ರಾಜಪ್ಪ) ಶುಣಿಖಾದಲ್ಲ ಸರ ps ನೆವ 'ರೆಜದ ಆ ಲ್ವ ಇಟು: 

ಧಯನ ಡಡ ಜಲಿಳದಿಖನಿ ಜಿಲ್ಲ ೮ (ದಿಯ ಜಾತ ಪ್ರವ 

`ಈ: ೦೦ ಕಲಾ ಜಡೆ. ' ಅಜ್ಶೌಖಬಂದ್ರ' ಇಿಜಾಜಗ ೮ ಇವನಿಗೆ ' 

ಖಔರಿಯ ಛ್ರಕಾಐಟಿ ದಲ ಲವರಿಂಡಲೆಂ ಜಾ ಇಲ 
ಈ. ಅಲಲ ಆ ಎಂ: ಖು ಜಾಅಆಅಸಂಉ ಅಲ! ಸ 

ಅಂ. 5೮ಯುಲಿಅುರು ಅಬುಿಂರುು ಅಲಂ ಈತ ಆಂ ಿ ೦ಬ ಸ ಎಂ 
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ಚ ly ೧ 2 ದ ಧು 
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ಬಿಬಿ ೩5 ಅಬಿಕ್ಷಿಕುಂಯ ಎಲ್ಲ್ಲಾ ಅಂಜಬುಜ್ ' ಜುದ್ದಿಶಾ ಚಲ್ಲಿ ವಿದ 

| ಔರ ಬರಿಶಿಲಾಖಡಿಲಿ ಅಂಲಜ್ ಲಲಿ ಜವಿಳಲಂಬಔಣ ಬಕ್ರ ಇಐ. 

a. ಗಿದ್ಧಿಲಿಜ್ಯಾಯಿ. ಅವ್ರೆ ಲಸ್ರಾಂಿ ಬುಿ:ಸೊಳುದ ಆತೆ ಅವಿಖಔಿಡಿ 
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ತ ps ಈರಲುಐ.. ಎಲಬಿಜವಿಕುಖೊಚೆ “ರುದ ಈರಿ ಎ 

ಹಮ 
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eA ಅ.ರಿ ಪ್ನು ಉಲುರ ಆಜು ಬಿ ಎಲಾ ಇಟ. ಅವೆಜ್ಜ ರಜಕ ೨5 ples 

ಅ. ಬಲಿಳೆ? ಖಾರಿ ಅಜ್ಖೌಜುಲ್ಯ ಪೋ ದಿಯ ಐರ್ ಜಂಬೆ ೭೫) 
ಈಟಂರಿ ಜನಿ ಇಚಾಖ್ಟೂಲು9ಿ ಜಾರು ಊಂ 'ಐಂರುಕೆಲಲ ಜಿ 

) ತ ಕೆ ಷಾ 

ಷಾ ಗ ತ ಗಡಾ ¥ | 
ಜಾ ಶಲಿಸಾಹತೋಬಲ್ಬಿ ಅ.ಇತು. ಇಲ್ಬರ್ಲೇಖ ಆಜು ಉಂದ್ಕಿ ಲ 

ಅವಿಜಿಯೊಬ್ಧೂ ಭವಿಳಬಜವಿ ಅಔಅS ಐಲ್ಲಿಎಿಲ 8೦ಎರಿ&ಿ 0690 ದಿರಿ 
( 

ಲಂ. ಇರರು... ಈಚೆ ಯೂರಲ್ 93ಯಾಲಾಂಜಕೆ ಉಬೆ ಜೀ ಬರಾ 

ಈಖಾಿಂಬಿ ಲಜ್ರಿಲ್ದಿ ನಬಿ ೧ರ ಉಬೆ ಲಔ] ಅಳಿಲ 

ಜಗ ಹಲಿ. ಔಣ, ಇಲಿ ಔಜಾಯಂಸಂ ಹರಿದ. 
ಇರಾ, ಬರೊ ಆಡಿಸ್ಬಾಇಲ ಹನಿ ಅತನ ಜಬಿಖ ಸರಾ ಉದಿಜತೆ 

ಕ 2 £4 & 

ಅದಿರಿಗೆ ಲ್ಲಿಜಆಕ ಈ ಜಾಯ್ ರಾಜರ ಕ್ಕ ಪಾಲಿ : ಇಯಲ್ಲ 

ಅನೆ೨ವೆ ಹೌ ಮೂರು ಸಂ ಇ ಮುಲಲಿ ಬಾನಾಡಿ ಹ 
ಷ್ಟ y [ p ಔ. ಬಿಕ್ಠಿಲಾಜೆಬು: ಕಲಿಲ £ಠಾಬೆ ಬಿಕ್ಕಿರು ರಳ ಅರ ಆಗೊಬೊಯೆ 

ಕುಬರುಖೂ, ಬುಡದಲ್ಲಿ! ಈವ್ ೬89, | ಲ 'ಅಿಲಿಲ ದಜಜೂಯಕೆ 
ದಔಂ- ಒಬ. ತದ ದಿಯ ಬೆಲಲ್ಲಿನ್ಷಮಿಕ್ಞುದ: ಅದೆಬ್ಬಜಲಿಕುಣಿಂಬಿ 

ಅಶಾಜರಿಬ್ಬ 5 ಅಲ್ವ ಭಿ ಲಿಕ್ಠಿರು ನಮ್ ಮಜುಲಅಬೆ 

ಉಠಾಬೆ ಮ ಅಂ ಅೀಚಅ ಶುಚ 05935 ೮೬೮ 
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ಆಲಿ. 

ಅಯಂರಾಆಣೆ. ಅತಃ ಅರಿತ. 
ಎ 

ಬ್ರಮಿಶತಿಐ ಅಶ್ಶಿ. ಅಠೋಲಾಖುಬ್ದಂೊಳ ಅಲಿ ರುದ. 
ಪಿಲಿ ೮ಲು ಈಲ್ಲಿಖಲ ಐಿತುಜಾರಶ್ಕಾಲೂಡಿಲು ಐಬು 

ಅಅುಬ್ಬಾಜ ತ ಆಲಿ ಎಖಾಔ: ೧೭ವಿಅಅ ಲಲಿಎ€ತ್ಪು ವಾ 

ಅಲ್ಲ» ವಿಜಲಂಬಬು. 

ಪಃ ಇಯಲ್ರಬರಿರಾೊಬೆ ಜುಬಾಡೆಔ ಎಲ್ಲಲಬಾಂ ಸೆ ಅೀಜಔಾ ತೆ 
ಈ 

ಬಜಿ ವೀ ಬೊಶುಈ ಅರಿಕು ಬಂ  ಅಜಾಗಿರಾಜಿಣ.. ' 

ಲೀಾರುದಿಇತೆ ಜಾಜಿ ಬರಾ ಆಲಿಕುಖೆ ೨ಬ: £0೪೬8 ಈಜಿ 

ಖಿಲ ಅಕುಜ] ಆರೂರು ಈ ಆ೮ಲಿರುಖೊಬೊಖ 05೮ ಥಲ 
ಜ್ಞ ೫ ಅಖಾಕಿಖ ಕಶಾರುಬ್ದಿಬ್ದಾಜು ಡಿ ಮೂ ಕರೌ ಖಾ 

ವಿಜು ಆಕುಣೊಬಂಯ ಜಂಥೆನೀದಔಿ ಈಟಿ ಕಿಲಾ ಅಖಾಡ 
ಅಖಾಭಿಕ್ಠಿಕುಳಿಔ ಅಬ್ಬರ ಬಿಎ ರಿ೦೮೮೮ಜರಿ ಅಬ್ಬ' ೮೮೨ 

ಕುಣೊಬೋದೆ .... ಖಲು ಜಶ್ಲುಂದರು ರಿಯಲಿ ಇರಿ ಟ್ರಾ 

'ಜಲ್ಮಿ ಐಕ್ರಿಆಕು ಐಂ ಔರಾಯೆಂ ಅನ್ನಿರಲಿಡ ನಲಿ ಇಂ ಜ್ರಜರಿ 

pT ಇದ್ದಿಜೆ ಅಮಾಲಔ ಜಲ ಇಲಾಜರಿ ಬ್ರಕೂಲಲಿ ೩೦೩6 
ಇಬೆಜು. ಲಿಲಿ ೧೮೨ಕುಉೊಬ ಅಂತೆ ಜಲಂ 9956 ಶಿಲಾ 
*ಇಜಾು೦ಿ ಈ ಉುಲಲರಾಖತೆ ನಿ ಜುಂ ಜಶು ಅ9ದ ರೈಲ್ಲಇಜುರಿ ' 

ಈದಿ ಬುಡ ರೊಐಔ ಬಕಾ PRE ಅಜಾ ಜಕಿಕು ಉಜಧರಿಈ ಅಶು 
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ಅಲಜ್ಟಿಜವಿಕು:ಸಂಬೆ ಜವಿಬೆಎ ಔಟ 'ಇದಿ್ಯವಾಂಔಿ ಬಾಬ 
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ಜೆಟರಿ ಲಲ್ಮರುಂ ಲಾ ಔಈಶಜಲ್ಷ ಗ ವಜ 
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ರಯಂಂದಔ' ಬತ್ತರ್ರಿ ಕಿರಂ ಜಾಯ ಗರಿ ಶರ ಜಪ್ಸಾಂಬೆಆ 

ಅಬೆ ಒಡ ಅಬೆಬ. ' ಜಂಳುಜ ಈಶಾಕಿ್ದ್ಲಿ ಶ್ಲಕ್ಕಿ ನ್ರ್ರಾಬಲು9 ಜಾರೆ 

ಅದೆಲ್ಲ ಇಡಲಿಲ್ಲ ಬು ಅಲಾಖೊಂಲ್ಲ ಅಬೂಣಿಕಿಂಿ 

ಬಶಾಯ್ಲ ' ಬರಿದೆ ದಔಬುಯಣಂರಅಣಿ ಥಆ ಅಲ್ಲಿಂಲ್ಲಿೀಾಬ್ಲ್ಲಿ 
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ಲಜಾಟ್ಟದಿ ಲೋಲ ಜ್ ಲೆ ಈಉಶೊಂಬಿ ಜಿಲೆ ಲರ 6), 

ಸ ಖಾದಿ ಲಬ ಕುಬಿ ಮುರಾಐಕೌ ಔರಾಬೆಜು 

ಲ್ ದರ್ಜೆ ಇಯ ಬಲ್ಲರು ಹಗಾಬೆಂಊಲಿ ತಾಲಿ ಜಕು. ಅಲಿದ 

ಅವನ ಚಲಿಕುಖೊಬ ಬರಲಲ ರಿ ರಿಚ್ಚರಿ-ಲಿ ಬರಲಿ 

ಬಿಬವಿಜ್ ಜಲದಿ ಉಸೆ ಲೀಲ ಖಖಾು ಶ್ನಾಲ್ಟಾಡಿ ಅಲೆ 

ಎಜಕುಣೊಬಲಿ ಅ್ರವೆವಿಲಿಶಾ ದ್ರೀಗಕು. ಅಲಿಲ ಲಜ್ 

ಖಂರಿ5 ಲಿಜಖ್ಸು ಲ:ಯಲಾಯ ೭೧೦೪ರ ಅರಿ೦ ಅಖಾರ ಆನಿ 

ಅಜಾಕ್ಞುಯಿದೆ ಧನಿ ಐಿಕಲಅಬಲ ;ಅಿಅರೋಲ್ನಜ ಅಲ್ವಿ ಒಂ 

ಈ ಅಬ್ಬಿಜೆ ಅಸು ಜು? ಬಿಜ ಜಿಲ್ ಎಲ್ಲು ಬಿದ್ದರು. 

ಅಲಿಲಿ ಆದೆಬಜಲಿಳುಖಜೆರಲಆ] ಅಬಜಕುಬರತ್ಲ್ರ( ಬೆಕು 

ಅ ಜಲು ಘಳುಖಬೆಬಡಿ ಔಜಕೆಜವಿ ಹೌದ ದೌತುಜ ಡಿಲುಕೆರು 
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ಅ ಜವಳಿಪಕುಖೊಬೆಬಡಔ ಜು ಶು] ಅಂಚಲಿ ಜರಿಬಲಿಜಿ 

ಚ ಢಿ ಬಲಾ ಬಿಅಕ್ರಿಬಿಲ ಲ್ಹೂಜಾಜ್ಲಿ. ಥಿ ಬಿಜ. ' 
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ಜತಿ 
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8. 



ಓ ಆ3995(ಊಿ. ' ಎಲ್ರ ಲಖಿ ಔಯಿಯಿ . 355 

ಛ. ಔರ್ ಅಜುಲ್ಾಯಿ ೬ ವಾ ಯದಿ ಆರ ಬ ಐ ಬಬೂ KE 

೨ 6. ಅ ಅಲವಿ ಅಅಡ್ಟಿರಯಾಡೆ ರಿಹಜಕೊಬೂಡಿಲ್ಲ ಬರ್ಲಿ ಅಜಾ 
'ಬ್ಖಾಯೊರಿ ಕೂತ ೪ಜಿ ಲಿಲಾ ಅಂಯಬ್ಬಿಬವಿಕ್ಷಾ೫ಂಬಿ ಜರೆ 

ಫಾ ೨ಪ್ಯಾರೀಂಣಾಜಾ Tec ಖಾದರ: ಅಭುಳಿಖಾಯಿ ಖಲ ಇ 

ಬ: ಲಕಾ ಆ ಖಾವಿ ಅಜ್ರಿ ಉಳಿಯಲಿ ಕ್ಲಚ್, ಈಲಿಜ್ ಜಲಲ 
೪ \ » 

ವಿ ಐಶ್ ನಲಲ ಇ ದ್ವಿ ನಿರಾರು ಖಿ ಈ: ಬಾ ಖಾ ಖಾಬಾದ್ವಿ ರಾತ್ ea 
4% CN NA ಕೈ ಎ 

೬ Ky [7 

ಸ್ಟಾ ಇ ವು ೧3 ¥ ನೊ ್ಯಸಾೂ ಗ ಈಶಾ ಇಓ೧ರಿಲ್ ಲಿಯು ೮ ಹಾ ಅಮನ ಂಶಾಅಿಲ್ದಿಜಾ ರ್ಯದ್ಧಿಜಾಉ 
KY i ಗ್ಗ 

wi ಕ ಳು 

ಜಕು ಜೆ ಈಲ್ರಾಳಾಲ ಸ್ ಉಶಾ ಬಿಜಾ ಜಿಸ್ "ಲಾ ಖೆ 
ME EN ರನ್ನು ಗಾ ಆದಾಯ LE ಇ ಮ್ಯಾಖಿಿ ಅಲ್ಲಲಿಶಾ ಲಿ ಅಕ ಡಿಬಿಜರೆರುಲು ಲ ಖಾಚಾಲರ(ದ್ರಿ.ಕಾಘಿಸಐಡ 

hd fe ಚಾ ತ್ MN 

Y ಶಾ ಡ್ಶಾ " ಪ್ರಾ MN, ಸ ARAN ನಹ ಹಿ 

ಅದ್ದಿ, ರಿಜ್ ಜಬ್ ಥಲಾಜಾಬಿಲ್ಧಿ ಸಿಯಿಯಿದ್ದಿ ಇಷ್ಟರ ಲದ 
ಬ್ರ ಹ ಯ ತ್ರ ನ ಚ 3 pS ಈ ೨೫6 ಜಕ್ರನ್ನಿ ್ರಿಜಲುಲಿಖಲನುಖಾಲ ಬಯಲ ಅಯದ್ದಿ ಅಜರ ಬರಿ 

ಜತ Ce AN ಹಾ Me hea Tes ಅನ ಕಾಯು, ಅರ್ಥೀಂರಾ ಉರ್ಮಿ ಜಸ ಬಲಿ: ಕಾಲರ ಆತಾಭ್ರಕಂಿ 
ಸ ಕ ಈ ಟ್ರಿ 

ಲು ಷಃ CT ತ PN ಅ ಕಾ ಜಸ ((|3ಸ್ಸ 
ಮಾಹಸೊರು ಪಧಿತರಸಾು ಅಂಜಲಿ ಅರು ಇಬುಜ್ರ ಅಜ ಹು ಬಾರದ Ce 5 

ಗಾ 

ಛಿ LTD ಗಾ ನು 
| 

ಇ po ಹಾ A EN [aw ಸ ಇ ಎ ಬ) 

ಬ್ರಿ ಮಿ ೂಯಅಸೆ ಬಲ್ಲ ಈಾಿ ಆರಾಲ ಖಾ 
ಸಿ| 

Sh ದು 

Kee 

ಅಶಿ: ಹೌದ ಇಲಿ po ಹ್ ಚಟ್ಟ ಸೆ ಡಿ ಚಹ ಗ ಕ್ರೈ ತ 

ತ್! 2ಆ ಶಾಯಿ ಈರ್ ರಿ ಬಿರಿ) ಲ ರಾಮಾ 
ಅ REO NE 

ಎ ದಾಸಾ. ಜು pe ಜಕ್ೇೆ ಎ ಸತ್ಯಾ EN ಭ್ರಖಾಶಾಲಿಲ ಲಾ 1] ಈ ಜ್ರ ಅಯರು ಲ ಎರೆಕತ೧್ರ ಎಂಲಆರಾ 2 ಈ 

ಖಿ ಆಸ್ ಾ ಯಲೆ ಅಕುಶ್ಲಾಲಬ ಅನೆ ಅರಾಂಪು ಈ ಜ್ಲಿಜೆಲಿ (ಈ 2 
prs ಹ 

| 
ಬ Ni AAA 

ಲ. 2 8! @ ಡಿಪಿ 

೮೫. ರಿ ಹದಿ ನಲಿಸರಾರ 4 ಆಂಗ ಅಶು:ಬ್ರ ರದಿಜಸೆ ೫ರ 

ಎಎಧ ತ ಘಾಲಿ ಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲರಿಂ ದಾರು ಹಗೊಬೆ ಈದಿ ಆದ್ರೆ 

ಖಾಲಿ" ವಿಜೆ) ಜಂಬದ 5) ಅಡೆಬ್ರಿಜವಿಕುೊಬೊಂಿ ಅಬಲೆ 
ಈ ಇ9. ಅಷ್ತು ರಾತಿ ಇಲಾಲ ಜ್ಯ ನನಮೂಂಜಿ ಬಲ ಜಾ ಔರಾಖಾೆ 

ಸ್ ಬ 
ಎದೆ ಅಲಾಲ ದವರ ರು ಬಲಿ ಆದಿಲ 

eo. ಕಾನ ಅ್ರಳಾಜಾರ್ನ್ ಅಶಾರಲಿಬಿಆ ಭ್ರಮಾ ಜಿಆ ಖರೆ ತ 

೮೫೩% ಆಕಲಿಕನ್ಲಿ ಇಲೂಖಾಡಿ ಅ್ರಮಿಅಾಧಿಜುಳುಖಾದಿ 29.  ಉಎಸಔ ಬಿರಿ 

ಕ “ಈರೆ ಅಸ್ತ ಉಲಿದ ಲ್. ೫ ಅಲಲ ಅಜಬಬುಕ್ಕ ೬೧೮೨ ಜತಿ 

ಬಿಜಿ ಛಲ ಜಲಾಲಿ ಅಂಬ 'ರಿಯೇೊಖಅಗೆಂರಿ ಅಲ್ವ ಆತೆ 

ಆ! ರಾರ ರಿ ಪೋಯ: ಅರಿ೦ಿ ಈಕಿ 
ಅಲುಕುಣಲಲ್ಲ ಅನನು ಬಳಿ ಔಲ್ವಿಜೆಜಿಬು ಜ್ಞವಿಖಬಾರುವಿ ಲ್ಯಲ್ಯಾಳುಲ್ದಿ 

F a UU 
ew 



386 ಇ ಅರೊನಿಆಲ್ಲಎ. ಅಲ್ರ5 ಶಬದ ಬ್ರೌಯಿದಿ- 

ಅಖ್ಛಳುೂಂದದಔ ರಜಾ ಬಿಕಅಅ್ಟಾಲಿಜ್ಜ ಈ ಐನ ಅಡೆಬ್ಬಜವ ರಾಹಿನೊ 

ರಾಉ. ಬತ ದಔಲಿಯಜ್ಜುಣಔ ರಿಜಾಉಜಲು, . "ಎಡ ಲೃಐಅಡ್ಸಾ ಅ | 
A ಯ ಈಥ್ಮಿಖಕು ಐಂ ಔಲಿಅನಲಿ ಜಲು ಅಲಲಿ ೮ರ ವಿರಿ ಜ05ಜಾಜ 

೮:೬. ತ ಅಲ್ಲಾ ಭಿಲ್ದರಾ. : ಅಂಜು ಖಿಲಾರಿ ದಿಲಿಜು ಆಲ 

ಅಟ್ಟಅಸರಿ, ಕುಖ್ಯಾಲುಲಿ ಧ್ರೀಖಾಲ್ಲಿಅತ ಅಲ ಶ್ರ ಲರ ಅಖಾಜ್ಟುಃ 
ಉಲಿ. ಅಅಿಲಲ್ದುಳಯಿಜಸಲಿ ಬ್ಲ "ರೂಡಗಿ ಅಖಲಿಬುದ್ಲ ಇಂರಜ6ಾಅ' 

ಜೌ ಲಿಬಳಾಜಾ?ಿ ಔಟಾತಲ ಬ್ರಜ್ "ಈರುಲ್ರಿ ಅಜಿಲ ಜ್ಞಾ ಲಾಜ್. ಇಲ್ಲಿ | 
"ಆಸೆ ರಿದ ದುರ ಸಲಾಲ್ವ ಜೆಜು ಅಮೊಅಅಿಲ ಅರಳಿ ಅಲಾಯಿ 

ಉಗ್ರ: ಲಔ. ' ಅಂಜಿ ಈಜಲು ಜಲೂರಲಔಿ ಜದಿಜುಶುರರಿ ಅಜ 

ಅುಅರಿಅ ದಔಖಸಬ ಭುಲಿರಅಿಲ್ಲುಳಾಯಿಳ್ಳಲ ಅಅಿಅಾತೂಂಯಃಸ “ಡ್ಡ 

ಉಭಾ ಅದಯ ಸೆರಿ ರುಗ್ಗಿ ಆತ ವಿಜ ಸಿಸಿ ಲವ ಬಯ ಫಿ 
ನ *ಬುವಲಯಿ ಅದೆಜ್ದಬನಿಕು ಕಬಿ ಯತೂಬಿಜಿ ಅಲೂ ಜರಿ ) 

ಲ ಭೂತ್ ಲಲಿ ೨೧ ಅಲ್ರಃಸಲಿ ಉಜ್ಯಾ ಬಾಧುಜ್ಛಾಯಿ: ' 

eB. ಲಾಜ 5 ದಿಶಾಕೆ'ಲ್ಪಿ ಇದುಕಾ ಆ ಅರುಲಿವಅ ಅಲ ಧಗೆ ಎನಿಂವಾಜಿ 
ಎಬ ಅ್ರದಿಶಾಯ ಬಿ8ಿತಂಐ ಮಿ ಅಜುಬಿ ಅಲಿಲಾಯಿ ಜಿತ ಇಲ್ಲಲಿಎಕಾು 

ನೊಬೊದೆ ಯನ ಲಿರಾಜಸೆರ್ಟ ಇಲದ ಅಜಾಔಣ 

ದ. ಈಖಾಬೆನಿಬ ಬರನಿ. 'ಈಜಜಯಿನ್ದಿ ಜಔ ಕಿಲ ಕಬ್ಲಯರಜ್ಞಾ' ಅಭಾ ತೆ 

ಟಂ. ಎಲ ಎ೪ಬ ಅಲ್ವಆರಿ ಜಿ ಮಿದು. ಇಜುಜಶರ ಅಜುಟ್ 

ಮಿ ಆಜಿ ಅಲ್ಪರ ಇವವ ಔಡ ಇಗಿಬಜ್ ಎಜುದ್ಧಿಜಾ 

ಲ್ಸ ರುರಕೆಅ ಖಾಲೂಬಾರಿ ರುಒರೆಯತ್ತಾವಿ ಅಜಿಖಿಬುಲ್ಲಿ ಪರ ಈರಡಿದ್ದಿ 

ದ್ ಥಯ ಔಯ ಅಲ್ಪರಿಲಈಲಜುಗೊಬೆ 2೦ ಬಜ್ಮುರುಬುಧಿಕ್ಟಾಯ: k 

Bo ಲಧಿಯೊಲು ನಲ್ಲಾ ಉ9ತಿಜ್ವಾಲೋಯಲ್ಛಾ ಇರಲಿ ಎ9ಿಲ್ಬರಿ ಎ8 
ಜುಬೆವಿಯ ಬರದಲ್ಲಿ ೫೮೫೦೨ ಐಂ ಬೆ ಉಔ ನರ ಬರಿ ಐಮಿ ಎಜೆ y 
ಬೀಡಿ: ತ 

ದ.  ಇಲಹರು ಉರ ಈ ಅರ್ವ oO ಜ್ ಹರಿತ 

ಅಲುಬ ವದ” ಲಿಔಳ್ಲಾ ಅಲಿ ರಿಔಲಾ ಅಸೆಂ 1 
ಈ ಈಎಶಾಲಿರ್ದಿ ದವಸ ೭ ಾರಿಕ್ಣುಎ- ಅಲ್ಬಜ್ತಾರಿ ಆಲಯ ಅಜಾಲಿಕ i 

ನ್ದಿರಿಖುಕುಳೊಬಲಿ ಅಳುಜ ಅದಿ ಅರಿ ತಿಜಲುಜ್ಞ * 
ಇ 1 2 ೬ 1. 

ಗ್ 

2 



೬. ಚು"ಆರೇಎಲರಕಿಂ' ಅಲ್ರರರಾಖಕಸೊದೆ ಪ್ರೌಯಿಯ- 357 PRA 

~*~; 

ಬಳಿವ ದರು ಗೊಬೆ ಬೆವಿಜಿಬಲ ಅರಿರೆಎ *ಬಲ್ಪರಿಂ ಅದಿ 

ಈ. ಸುಲ ಬಿಡಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಅಲಲಿವಬಿಬತಬೆಂ" ಲಳ 

ಜ್ಞಾ ಬ್ಲಠಿಜೂರುಡಿ ಆಸ ಅಬುಮುಕುಲ ಬುಜ್ಞು್ಲಿ ಅ ಬಜ ಬ್ಲ 

8೦. ಮಂದಿ ಆೌರುಜೌಿಲು ಅತ್ತ ಪೂಟ ತಃ ದಶ್ರಾಯ್ವ: ಬನಿಳಿವು 

ಹ `ರುಗೊಬೆದಿಲ್ಲ ಲ ಈಜಆಗೊರೊಣೆ ಔ್ರಜಳ್ಗಬಲಿಳುಣೊಲೆಲ 5ರಬಲಿ 

14: ರೀ ರಲ್ಯಧ ಲ ಚ ಔರಿರಿಕ್ತಾಐ ಕದಿಅರೆಜ್ಟ ಲಕಾ ಡಬ 
¥  ಬ್ಲಮೆಲ್ರಣಡಿ ಇನಲಿಕುಖಾಬೆ ಜರದ ವಲಲ ಒಣ ಗಟ ಶೂಯಿ 

ಡು. ಚಂಲ್ಲಂಬೆರಿ. " ಅಜ!ಲೌಜ 6 ಆ ರಾಜಿರಾಂಬಲಲ್ಲ € ಇವಿ 
ಅಂಜನ್ಥ ಅಲಿ ಪೊಯಿಂ ಜರ ಈರಿ ರಿಬಲ್ಲಶ್ನಾಲ್ಲಿ ಬಜ್ಕೋೀಲ್ಞಿ ಲಔ ಬಿ 

ಷಿ ಯಿತ ಅರದಲ, . ಔಜಿರಂೂಬೆ ಲಿಲಿ ಜಔಎಬೆಚು ಅರ 
ಇಲಿ ಬಸ ಬಬರೊಾಟಿ ನಿಜ ಜ್ವಶರ್ತಿ ಕದೆಬಜವಿಕುಣೊಬೆಲ ೮ 

{ 6೬ಐನಿ ಜನರ BNE ಅರುಅಲೆಲ್ಬಿಬೆ ಔರಜಿಷ್ಠ ಹಿ 

ದಂ. ಇಲ್ಲದ ಆಸಬರು ಕುಳ ಲ್ಶಾಯಿ ರ ಬಂ ಡಿಜಿ ಯಿ. X ಪ್ರ ಶಿ 
ಈ 
ಇ 

ಈ. £ ಜಲಿಳಅಲಕುಖಬ ಸ ಅರ ಶುರ ಅಬಿ ಇಲು, ee N 

4 ಹುಬ ವಿಶಲ್ ಔ ಖನಿಲಿಕಾಖೊಬೊಖ ಆರಿಕ್ರ ಲ್ವಶುಲ್ಲಿ ಅಯೆಬ್ಬಬಲಿಕುಆಸ 

4 Kc. ಆಬೂಯ ಅಂಬ ಸ ಖಗ ಈಧಿಬಲ್ಲ ಲ್ವವಿ259ರ ಅಣರಿಕು. 

". ಆಸೊಬೇಪಿ ಕಖಳಾಐ ಲೈ ಸತ ಓರಾ ಬೊಖ ಲಯ ಲೌ 
ಐಟಔಜಲಿ ಔಬಂ' £ ನಟ ಅಬಿ ಖಂಟ ಅಔತಿಕುಬರ ಗರಿ 

ಘಂ. ಉಳಿದ “ರು ಕ್ತಾಯ. ಅಲ್ಕಆಗೆ ಯಿಜಾಜಲಿ ೪ಜಚ್ನಿರೆಹ ಶಬ 

ಅಯಯ ಔರಿ ಬದಿಷಿಎಳು ಔಟು ಲ ಅಲಲ ಅಲ್ಲಿ ದಿವಾ ಬ್ರ 
ಮಿಶೆಳೊಜಯಜ್ ಬ ii ಇರಲಿ ಆಲಿಕಾಆೊ ಬ್ಯಾಡ ಲೀಲ ಬೌ 
ಕೆರಿ ಜರಿ ಕ 8 

ಈ. ೦0ರ ಲಲ ಟೂ ಖೆ ಬಡ್ಡಿಉಾದ 9೮9 ಅಿಬುಜ್ತಲಿಬಜ್ಲಿ ಅಜ್ 
 ಔಜಲ್ಲಾಬವಐ ಬಔಲಿಬ್ಬರ ಶಾಠಳೂಯೆ ಬ9ಲಆಹೊಯಆತ ಬಿದಿಲಿಜ್ 

ಡ್ ಬಶ್ಲಾಐಡಿ ಅಲಾದ ಲರು ಬಜ ಪಿಜಿ ಬುಮಿ 

ಜನ ಲತ ಲ್ಲಿನಿಜ್ಞುಯ:: ಆಔ ಜನಿಿಕ್ಸಿ ಇಲೆಬ್ಬಜವಿಳಾಸಬೆಟೆ ಅಡಿ 
೩. ಈತ ಉಟ ಅಬೆ ಕಯ ಅಜಾಲ್ದಲಾಲೀಂಜ ಬುಖತಿ ದ್ರಿಲಾಲಾಸಿಕ್ರುಐಈ 

ಅ. ಅನಿ ದಿಸೆ ಇಬಾರ ಲಿ ತಿ ಈತನ ಐಲ್ಲಿಭಣಲ 
ತ 
ಕ್ಯ 



ತ್ತೆ 
ಡು ಗ ಛಿ 558 ಆ5$ನಿಚೆಬ್ಲಯ. ಅಬ್ರರೆಬುಯಆಸತ 

ಅರಣ ಬಿದಬಿಖ್ಜಾಲ ೨೫ ಐದೆ ಆನಶಾ ನವಲ್ ಅಲಾದ ಅಜ? ತ 
ಲತಾರ ಅತನಿಲ್ರ೨ಜಸೆ ಐಠಔ ಬಲಾ ಅಲ್ಬಲಾಜ್ಯಲ ಸಾ 

Bow. ಆರರ ೨ಜುರಿ sks ಪ್ರಶಢಢಾ ಯಜ: ER 

| ಚ ಬ ಗಗ ps ಬಾ. ಇದರು | 
ಹೆ ಬಣ” ಅಬ್ರ5 ಶುಯಅಸೊರುಆನೆ ಬಜುಬಾಯ್ಕುರಿ ಆಶ್ರಯಾ ಇನಿ 

NP ಫ್ರೊ. ಮು ಫೌ ನಬೆಕಾಧ ಆ ಅಲಾಬಲೆಕುಲಿ ಅಬಾ ಇದೆಐಿ. ಇಲ: 
ಅಶು ಬೆಜು ಠಾಜುಲ 96 ಯಊರಾಶಾ ಅಲ್ರರೆಜಿವಿಆಸಯೆ ಅತ್ವ, 
ರಡಿ. k - 

Ry ಕ ತ ಇ | | 4 ತ 

Gr. ಭಾ ಚತ ಅಈಕುಜ್ ಜಾಯಾ ಲೀಣೆರುರು ಇಲ್ಲ ಅ ಐಜೆಲ 
ಮಃ ಧಡ ಜಿಲ ಕಂ ಜುಂ ರತ ಆಜ್ ಲಾರಿ, ಶುಲ: 

೫. ಜಿಖಾರಿತು ಶೋನ 'ಆಟೂುರಿಟಲಾ ಜಲಲಿ ಆಯಾರಿಬಿ ಡಿ" ಭ್ಯ 
(ಈ) | 

| ಛು. ಜುಲ ಇಲ್ಬ ಬುಲಿ ಣಿ ಅಜ ೦5 ಖಾಔಂದೆ ಯ. ಲಾರಿ 
Pl > FN x. ಣಾ { ಆನಖುರನುಅ ಬೇವಿಗೆ ಅಡ ಯಾತಾ ಬಿಮಿಜವಂ ಇಜಾರಥಿ 
Po ಅತಾ ಾಹಾು ಅಲಿ ವಲಿ ಕೊಂದ ಔಂದಸೆ ಧನಿ ಬಲರಿಃಿ ' 
ವಿಜ ಬ್ಲಳಳುದೆಆಸೆ ಬುಜ ಉಕ ಥತ್ ಕ್ರುಜ್ದಿಐ ಔರ ಯಲ, 3 

"೯ ಇ ಶಂಕ: ಖಾಜಿ ಖಕ ಲಿಯ ಬಬ್ಬಲಲ್ರ ಬಿಬಿಎ ಮುಢಿಯಕ್ ಜುಲ! 
* ೦ ಜ್ರುನ್ದೀಐಔ ಇಳ ಜಾರ ಈ ಬೃಢಿಲ್ಂಡಿದ ತ್ಹ ಅಃ *ಯಿಬಿದ್ಧಿ ಅಲ್ವಾ 
ಅಯಗೊಖೂರಕ ಅಆ ಅ೭ನಎಹೆಕಲಸಂವ್ಲಿ ಸ ಬಾರಿ ಅಮಿರ? 

Gm. ರೂಢಿಯಿಂದ ಹೊದೆ ಕಜಾಖಯೊರಾಳ ಲಿಐಜೆ ಕ್ಯು ೧೨೦೩9 ಕ 

ಇಂ ಲಕ್ವ ಔಲಿಂೀಗೊಯಾರಔ ೨ ಅಜುಜೆಳುವಿಚ್ ಅಠೊಡರ: | 
ಅ. ಅಲಿ೨ ಉರಯ. ಅಲ ಅಲ ಇ ಅರಿಉ9 ಅಂಜದೆ | 
2. ಎದ ಘಾನ ಎಷ ಪ್ಲಾಜೆಲಯಜ್ ಆಳಿಲಾ. ಲಬ! ಮ); 

ಜ್ ಈಜ್ಚುಅ ಯೆ ಆಯಿ ಅಶು] ಖರ ಈ ರಿಕ್ಕಿ ಲರ ಕ್ರ ಅಖಾಜಿಾ ; 
ಲು. ಬ್ರನಿಳಂ ಲ್ಲಿಲಿಯ. ಡೆಕಾತರುಳಿ ಅ್ರಜೌಲಿಬೂ ಎಲ್ಲ9  2ಐಲಂಜುಂ ' 

ಅಲಾದ ಉಳ ರಿಖುಬಾುಕ್ಞಲಔ 90 ಜಿಎರಿ5 ಈ ಜಸ ಔಂರಾ' ks | 
ಡಿ 



೨ ಈ ಅರೊಲಿಆೆಲಿಐ. ಅಬ್ರರೆಕುಯಜನಂದೆ ಜಯದ ೨59 
ಈ” 68] ಲೇಬೆವ ಕಠಲಟಳಿ ಅ೦ದ ಬಲಿ: '*ಆಳಿಂ ೮. 855 

ಬಲಿತ ಅರಿಕುಖಬೂಬೆಣಚ ಅಲ ಜಲ್ಲಿ ಜಳ್ಬು' ಜುಲ್ಜ?ೌ ಆಜಾಬೆ ರು ಡಿ 
ಲಿಜಅಧ್ಯಲುಜ್ವಾಲ ೯೮೮ ಶೌ ಜನಿ. ಆಆ ಖಾ ಜಾಜಿ ಇಚೆ" ಐ ಆ ಈ ನೆ 

YAH ಈರಿ ನಿಲ್ಲ ಬಲದ ಜರಾ ಗಯ ಶೆ. ಕಲಕಲ" ಜ್ ೮: 'ಹಿಲಉಕ್ರುಂಔ ಕಲಿ ಹೊಡೆದ. ರಳು ಈ ala 26 ದೆ ಜರತಲರು 5.೪ ಇಂಡ. ಬ ಲ ಎತ ತಾ ಇ 
ಲಿಲಿ ಇರುಶಾಇರಾಖೆ ಬಲಿಜ ಬರಯ ನಾಪಿತ 

ಕ ರಿಯ ಯದಿ ಆಕುಟ್ ಖಯ) ರಾದ ಓಜ ೮ ಅಯಿಕ್ತಾಯ ಅಭ್ರಖಗಿ ದೆಂತ6ಈ?ಜ ಅರಾ ಬು ೂಅುಅಸೊಂ ಇರಲೂ ಜರಿ ಯಿ ಯ: ಪ್ರಿಲಾಾಯ ತಗೊಂ ಆತಿ ಹಲೇಲಿಜ್ಯ್ತ್ತ ಅಧರ ಭಿ ಇಲಿ ಜಾರ ಅಅಾ:ಕುಬೆ'ರಐ ಆತಕುಜಿ ಇ ಇರಲಲಲ! 6 ಎನ್ನಿ ಜಾ ಬಹಲ ಈ ರಂ. «6೮ ಮಿನು ಬಳೆಯಜ್ಠಲಲ ಬನ್ ತನಕಾ ತದಂಜುಸ ಬದ್ರ p.: ಉಂಡ ಜಬಿಜಕುರವಿ" ಬಮಿಳಿಘಪರುಖ್ದೆ 6 ಅಂ ಇಲಲ ೮೬ ಲ ಫ್ ಇರು ಅಅಜನ್ಸಿದೆಲ8 ಟೆ ಉಪ: ೮ಜಿ ತರು ಖೆದೆೊಖಶಾಲ್ಯವಿ ಲರು 8 ಆಲಾಬ ಕಲಿ ಇದ ಬರಲಾ ನಲಲ ಥ್ರ ಲಿಜ ರಾಜು ೮85೦ ಅಂಾದಿಜ ನದಿ: ಕು ಇ ಇನೂ ಜಲ್ ಅಂಗ ಇಲುಔಜಾ ಕಬೆಮಿಜ ಅಲಿಡಜ ಔಭಿರು ೮ ತಲು ಆಯರ್ನಬಣ9೦ ಡುಲಿಜುಐ ಜೆಬೆಬೂ ಲ ಬವಿಟಿತಾ ಡ್ಡ ೮೮೦ ೧೮೮೪೪9 ಧಆಬೂಕುತಲ್ದ ಅಲ್ಲರು ಐಂ ಔರು ಬತ ಆಖ ಆಡಿದಿೂಅಲಾಧ್ರ ಲ ದಬ ಕದಂ ಅಲ್ರಬಂಬಜಿ' ಡಿಡಿ, ಇಲೆ ಆಆಸೆ ೮೮೪: "ಓಶಿಲುಎ ಬರಾ ನವರ ಲಿಟೂ. ಈ. ಲಾರುಲತ ಬಲಿಳುರುಖ ಬೊ £ಶಿಂಶಿಅ ಲುಮೊಜಜಿ ಇಷ್ಟಾ 

ಕಜ ಸಾತ ಲತ 

FB. ‘ex ತೊಯ ಕಿರ ರಿಕುಲ 667 8೦೦ ಅರಾ ನಿಟ್, 653 | ಅಲ ಬೆ ಆಲಿಉವಕ್ಕಿಜಲ್ದ ಅಅದಔಬದಬಿ ಲಿಬುಲ ಅಆ ಅನಿರೂಂಡಿ?ಂ 
$ 



560 

ಓಂ. 

ಶೆ ಅರ್ರೆ ಅದ್ದಿ ಬಿರು ಕಾದಿ ಬಂ ಶಾಉಶ್ರ: ಇತ್ತ 

ಉ ನೌಲಿ ಅ್ರರೆರುಬಿಆಂದೆ ಪ್ರಯ? 

ಈಜುಆ ಅಉದಿರಿ ಬೆಂಶಿಐಔ ದೊಬೆವಿ.  : ಐನ್ನಿಜ್ಞುರಿ ಲೆ ಇಜುಕಿಲೆ ಯ 

"ಅರೊಡಿವ ಎಲ್ಲದಿಳ್ಕರಂಯರಿ ಅಲಿಆಲರಿ. ಇ ಬ್ಬಲುಜ್ಜವ' ಲಿ ಸು: 

ಆಶ್ಸಅಲ್ಲಲ್ ಬು ುೂಈಲ ಅಶ್ವಾಕು ಬಂ 'ಬರಿಲುಸ್ವಲ ಕಲಿತೆ ಅ 

ಖಾ ಬರುಲಿಲ್ದಿ ಲೋಲ ಬರ್ರಿ ಆದಿ ಯಿ ಲ್ರಖ ವಾಜಿವಿರ 

ರಡದಿಜರಲು ಫಲಿ ಈಲೌಲ , ೬ ೫ 

"ಜ್ತಿ ಓರಾ. .. ಅಿಜಿಭುಚ್ ಇಲ0ಔಿಜ ಯ 2ಲುಲಿ ಅರ] "ಇಲ 

«3 ದಿವಿಜಿಒಿ ಲ್ರಾಶಿಲಾಅಂನೆ ನಿಯಾ ಎ ಔನಿಲ್ಲ. ಲಲ್ಲಾ 4 

ಇವಿ ಡಿಎಜು ಬಲಿಜ ಇದಿ ನಿರ ಲೀಕಾಜ! ಜನೆ 

ದಲ. ಜಕಾದಔ ವಿಬೆಲಿಬ್ಬು ಜ್ವರ ಧಿ ರಾವ
 'ಒ್ದಾನಿಶ್ವಾಂ- ಲಾತ | | 

ಖುಂರುಂಳದ್ಲಿ ಅಇನ್ಸಿರೆಯಿಲು ದಿಲರೊಲಾಳಿಲ್ಲ
 ಉಯಿಲು ಬಯಲ 

' ಎಔಿರಿನಿಅು ಕಬಿ ಅದ್ದಿ ಲೂಜಸಗೊದ್ದೇಕುುದ ಅನ್ನ
ಿ | 

Bom. ಐ ಬಲಾಜ್ಞುಯಿ. ಲಿಚಿ ಲಿದೆ ನೆವ ಇರಿ ಇರೆ ಧಾಂ 

ಐಲ ಉಾರೂಖದ ಶುವಿಲಾ ಅನಿ ಅಃ a ಇಲ್ಲಿ ಜನ್ನಿರಾಡಿ 

ದಲಿ. ಔಲೀಶಾ ಫಜುಲಅಯಿ೦ ಲಅಲಅಲಿಬಿಡಿ ಅಲ್ಲಲ ೭ ಜನಿಎ. 
[| 

ಎ ವಿಜದಿಬಹೊಶುಅ ಅಟಲೆಚಾರಿ ಜೆಜು ಬರು 6 ಇ ಬಕ ಜಯಾರ 6 ; 

ಇಲಾರಿ ವ್ರ ಎಶಾಲುಸ್ಬು
ಯಿ ಈೆಲೌಯಲ್ನಿ ಅದೆ ಅಬಿಶ್ಚಾ 

ಈವ. ಅಜುಲ್: PRS ಉಲ್ಲಾ: `` ಥಲ ಆತೆ ಜುಜ್ರೆ ಕಜ 

ಕಫ: ಅಜಿ ಬಲ ೨ ಅಬಿಲ
ಿ'ಅಶ ಶ್ರಾಧಲ್ಸ ಸುವ ಲಗ 

ಟಂ: ಮುರಾ. | ಇಅಜು 33 ಯಜ ಶ್ಪಾಃ ಸಂ ಗಲಿ 

ಜಲಾ ೫ ಜಾತು ಎಆರಿ “ಲಾಲಾ ೪೮ 

ಶಿಲ್ಪ 12.2 ಈಿಜ್ಛುಳ*್ಲ 39ಉ ರಲಿ. 
ಟೀಂ 

ದವ. ರಸ 'ಏ.ಅಲಾಡಿ ಜಿರುಶೌತಿ ಈಜಿ. ೬ 

“Ri ಈರುೂಐ ಸಕ್ಕ ಲ್ರಶು
ಲಿರಿಜ ಇಲಿ ಇದ “eek 2 

ಈ. ಅಎಲ್ಲರಿಬಅಲಳು 516೬0
 ರಲಿ ಜುಚರಬಲಿಷೀ$ 

ವಿದಿ ಬಾಳನ ಇ ಉದ್ದಿ ಇರಲ್ಲ ಅಲಲ್ಲಿ ಎರಾಅನೊಬೆ.ಕಿ 

ವ್ರ. ಡಎಲಿಡೇಆಸೆ ಇಉ ಎಲಲಿ
ಲುಳುಅಸಂಬ ಖು ಆರಗ 

ಆರ9' ಲಂಾರಾಲಖ ಬದಿ ಲುಲಾಶಾುರಿಜಾಖಿಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ದಿಖಬಿ ಇದ್ದಿಲ 



ಈ 

ಈ. 

ಅಣ. 

`ಈ. 

ಅಂ. 

ಅ. ಅರೌ$ನಿರದ್ದಿಬಿ. ಅಜ್ರರೆಕುವಿಜೌಂಡಿ ಔಯ. 361 

ಕುಣೊಬೆ' ಬಡಿದ ಲ್ಬುಶ್ಛ ಕುಲಕುಂಯಲಿ ಲಈಂಜಗೊಜೆ 6ದಿಆಹ 
ಅಯ್ ಅರಿವೆಯ ಎಲಚಿ ಅಲಿ ದಖಬ ಅಬಲ್ರಿಂಬೆಬು. 

"ಕದ ಅಶಿಜರ.ಲ ನಿಂ ದಿಆಲಕಗೋಬೊಂೆ ಬುಖಶಬುೂಲಯ? ಐಳಿಜು ಇದ್ದಿ 
ಅಪಿ ಲಿSಜ ಶುಳಲಲಳುಣೊಬೆಂದೆ ಜು ಜವ: ಘುಜಾಜಲ್ದಿ 
ಅನೆಲಿ ಅದ್ದಿಲಾಜಿಕ್ತಿ. ರ ಅೀಬೆಳಐತಿ ಬಿಮಿಶ್ಚುಲ. ಅರಿಲ್ಲಾಂ 
ಲೆಜಬು `ರಿಶೌಜ ಅ ಬದ ಅದ್ರಿಕೆ ೨ರ ಈ ಡಿ೫ೌಬ ಅಾಶ್ರಾಜಾಯ ಬಧು 
ಜ್ಞುಜ: ಅಲಿ ಲಿ.ರಿಜರಿ ಎಐ ಜಾಮಿಬಬಲ್ಲಿ ಲಿಲಿ ಲಲಿ 
a ಕಲ್ಲಿ ಉಠುದಾಂಆಲಾಳಿ ಅಜ್ ಅ5ಬಾಎಜ್ ಬಲು 
9೮೫ ಅ೫9 'ಇಲ್ರ5 ಶಾಯಿಜೆ ಬಿಲಿದೆಆಾ ದಲಲಿಜರಿ ಔಲಿಶು ಅಲಾದ 
ಆರಿ ಜ೫ಾಬುರಿ, ಉಲ ಬೆಯಿಜ್ಯಾಯೆ ಅಿಫು ರ್ ಘೆ ಅಲ್ಯು 
ಈಃಂಂಲೌ ಆಜ ಅಲದ ಭರ್ ಬಿಲಾಲ ಈ ಎಫ 
ಜಡಿ ಅ್ರೂಬಿಒಳಿ ಅ೦ದ. ಅಜಖಬುಷ್ದ ೨೨೦೦ರ ಲ್ವ 
ಇಯು ುನ್ಮಿಬೆಶಾಳ ಲಿಂಬು ಶುಅಈಃಿ ಅರಾಶುಲು ಖಯ ಅಟ್ಲಿ 
ಅರಬ ಹುಲಿ ಬುರದಔೆಬುೆ ಆತಿಶಾ ಅಜ್ವಾಅ ಬಳ್ತಿಕುಖಬ್ ಅಲ್ಲಾ 
ಯ ಜಾರು ಅರ ಆಗಾಗೆ ಈ: ದ ಇಚೆ ೮ ಭ್ರ ಔಡಲ 

ತ. ಲಿದೆರೂಲಾಬೆ ಈವಿಕಣಂ ಇಲಲ ಔಯ ಲ್ತಾಖ- ಈರಿ ಎಣ 
ಈ ಇ೧ಬಶಾಖಿ ಚುರ ಈಂಿರಿಜೆ ಕ್ಕಿ ೮೮೮% ಅಮರೊ ಲಬ 

ಖಲ ಮಾಜ ಲಖಾಖಾೆ ಶಿ ಅಸೆ ಬಿಳಿ ಕರಕರ 

 ಅಳುೂಲಾಿಲ್ಲ ಲಿಖಾಬಲ್ಲಿಂಸೆಯ ಫುಜ್ಞಂಚ ವಪ ಉಬ್ಬಿ ದಹದ 
“ ಬಿಬಿರ ಔಮುಚುಯಿ. ಜಲ್ಸಾ ತಮಾದನ : ಬಿಎ ಅಠ ತಾಲ ಜೆ ಜಕುನೆ 
ಲ ಐಧ್ಭಿಜಸಂ ಪರಿಚೆ ಅಖಾಬುರರಿ Pk ಅ ಅಜಾರಶ್ರುಶಾಯಾಕು 
ಅಠದ್ರಬಯಲಿಂರಸಿ ತಿ್ವುಅಸಿಯಗೊಬೂರ ಜಲ ನೊಯಅಾಠ ಔಲಾಜಂರಿ ಅಟ 
ಪಿ “ತ ಇಲಿಲಿ2ಆಾಆಗೊದೆ ಬಾಲ ಆಯೆ ಅ 
ಲೆಬುಲಿಖುಎ ಪಾರಆಗೆರ ಇಲಾ ಇಜಲ್ಮಾ ಜುಜಾ ಶುಯಾಲಿಜಾ ಅಬೆ 'ಜುರರಿ 

ಅ ಎಲು ಇಲ್ಲಲಿಎಳಾಕು ಬೆಂ ರಿರಣಂ ಬೈಿಮಿಬರ *ಾಾಶ್ಟಾಂಡಿ 
.- ಲಿಜೆಲಾುಗದಿಕಾಹುಶ್ಟಾಯಔ ಹೊಡೆಐ. , ಈನ್ಬಜ್ಛಂ 6 ಜ್ರ ಐಐಜಾದ 88 
ಅರುಾ ಇಬ್ರ ಅಆ) ಬು.ನಮಿ ಪ್ರಜುರಕ್ಕೆ ಅಬೆಬ್ಬರಿಕುಜಿ ಇಲೋನೆ ಉಳಿ 

ಅಜ ಖಲಿ ತಲಾಜಾರರಿಎಡಿ ಉಲಾಂಬುರಿ ನ್ಟ ಶ್ನೆ ಕುಂ 
Wy 



ಈ ಇರು ಲಾಜ ಕೆಲೊ ಖೆ ಖಿ ಬೌ ನಾದಿರಾ ಅರಿ ಾಂ 

ಜಾತಿಗೆ: ಎಯಲಾತಯೆಲದ ದರುಐಲಿರಿ ಲರುಧ್ರಲಿ ಬಲು ೨೧.೫% 

: ರವಾ ವಾಂ ಎನಿಜಬಿರಾ | se ತೊರ 

ಔಡಲ ಇ ಇಲಿದ ಒಂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಜಾ ವಿಲುಖಸೊಜಭೋನ' 

ಅರು ಬ್ರರಸಾಶಜಾರಿಯ ಇಜುಅಶಜಾಖಿ ಬುರಆಗದಿಲ್ಲ ತಿಲುರು[ ಲಿನ: 

ಲಾಸ. 

ಐ. ಅರತ. (ಪಿಲಿ ಜಾಡಿ ಔಜಬಿಸದಿಜಸೆ ವಿಪಿ ಸರ್ರ್ ಜೆ ಇರು 
ರಾಯಿ $3 'ಅಿಲಿರಟಜಸಿಲಿ ಔರ. ದರಿ ಕಜ ಸೋಣ ಔರಾದ್ ಹ 

ಈಲಾಖಿಯಲ್ಲ ಲದಿಬಜರಾ ಬರೆ ದ್ಯಂೀತರಿಸ ರ? ರೆ ೨ ವ 

ಬ. | ಹಿ ಜತ ಇಡ ಧಿ ಬಿ ವ್ರ ಸವಿ: ಲಿಲಿರಿ ಜ್ಯಾರಿ ಪರಿ; ಓಜ 

ಬಂ ಅಲಲಾಖೆಣ ಯ ಅದೆ ಮಿಲ್ ಹೋ ಗು ತ್ 
ಬಲಿರುಯ ದಲ) ಘುವಿಸಾಜಸಾತು ' ದ 

NK 

ನ) 49 

ಕ ೧೬ ಟಸೊನಿತಲಲ ಅಬ್ರರೆ ಲಾಯಿಸಗೊಂ ಬಿ: ಖಯ: & 

| 
4 
ತ 
೪ 

4 

} 

| 

\ P 7 ಖು 
| 

t ೧ ಹ ಹನ “ಜರ RECS ಜಿಯ ಕ ಲರ ಫ್ರಿ 
+ 

೫. 
ಈ, ಕುವರ: ಎಳ ಬಲಯ ಔ ಎ ಅರಬ. 

ಅಅಧಅಲಫಿರುಯಲಿ ಸೆ ಡಲರಿವಿಂನೆ ಜೂೂಯಿಂಉ- ಜರೆ 

KR ಎಂತಾ ಬಳಿಭ್ಬ ಹ್, ಬಜ 

4 ಹ ಪ ತೌ 

ಈ ಜನೆ ಲೂಮುಲ್ಪಿಲಂ ಬು ಇ 

ವಿ 

ಉಳೂಾಯಯದಿ,  ಖಖಜುಔಲ್ನಿಕಿಲಿ “ಬಲಲ ಲೂಖಾಖ್ ಜುದ ಸ 

ಉ ಠರಾರ *ಸೆ.ೊಬುದರಿ, ಈ i 

ಉಊ...ಅಕಾಯಿದ್ದಿ ಜಾಶುರಅ. ಬರ ಠಕು. ಬಿಮಿಜಾಜಬಿ , ರಜಯ ಬಳ್ತಕುಯಲಿ ಬ್ರ 
ಸ 5 

ವಾಂ ಬಬ ರ್ಶಾಲ್ರಿ. ಆಜು ' 
*ಉವಾಯೆಯಿ ಅಲಂ ಆದಾದ ಬಮಿಜೆಲೂಂಾ ಬಬಲ್ 

ಲಿಲಿ ಅತೊಯಬ್ಂ ನಲ ಗ ಸ ಬಾಮಯಿರಬಲ್ಕಿ ಥ 

ಖಾ ಅಂಶೌಖೂಬೆಲ್ಟಿ ಯ್ರಇಲ್ಲದಿಿಆಸೆ ೨5 ಆದಿಲ 

ಲಿ. ಜೌಾಯಾಛಚೆಲ್ಲ ಅಶ ಜರ ತುಲಾ, ಸಹಲ ಅ 

ಮಾಂಜಿ ದೊನಿಿಲಿಸುಖ .ಈವ್ರಿ ಶಾಮ ಯಿ ಹೂ ಜುಲ ೦ ಈಶ್ವರಿ, pe 

ಲ. ಶಾ. ಯಡಿ ಅಲ್ಲರಿಐಇಲಬಸೊಲೊ ಎ೨ ಬು ಹ ವಿಜ ಲಿ 

ಔಯ ಸ ನೆ ಉಶಾುಶಾ ಅಯ ಸಬರಾತಿರು ಇ ವುದ ೦ ವಿಪ್ಲೋಪವಿ 

ಬಲ್ಬುಯೊ ಇರೆ ಅರುಳು ಛಾದ್ದಿ ಕ ಔಬಿ6ಡ೦ .ಔಎರಕ್ಷಮಿ 

, ಕ್ರಾ. 

} ಜ್ಞ ಯಲಿ ಆಯ 

ಊ 6ಬುಶಾಲಿಖಕ್ಷ ಬಮಿಂಲೀಗಲು ಫಶ್ತಾಯೂಲಿಲ್ಲಾ ಲ ಅಲ್ಲ: ನಿಲಿ” ಕಠ 

ಅಲಿ ಅ ಇಲ್ರತೆ ರಾಯಗೊಂಡ ದರು 



ಬಿ-ಆನಎಲಿಲೆಟ:' ಇಲ್ರಕೆ ಶುಟಿ ಪೆರು: ಪ್ರಯ: 365 

6 ಈ ಸ 

ಈ. aE ರಾಯ ಕಹಲ ಔೌಂಜಯಾದೆಟಿ.. ಲಿ 

ಲ ಇ: ಇರೆ (ಡಾ ಮ ಖು ತ್ ಸ್ಯಾ 

ಈ ಖಿರುರು 'ಬಾಲಿಅಗೇಂಗಕ್ಟಿ i ದ' $$ ೨೮ನಅಿಜಸದ್ರಿವ ಣಿ 
ಸಕ 

ene ನೌಜಬಂ ಜರ ಲ ರಿ ನ್್ ಇಯಲ್ಲ ಲ್ಪ ಔಟ ಮೌ 26 

ಇ. 
ತ್ 

k ಔಶಾಂಜುಂಂ ಇಬುಜತೆ. ಬತಾ ಇತ ಅತೆ ಜಾಡಿಲಿ ಅಲಿ್ಲ ಒಸಿ ಬಂ ೮ಮಿ 4 
ಈ ಲೂಯಾಲ್ಲಾ. ಐತರ್ರಖಾಲಿಲ್ ಆಲಾ ಉಲ ಅ “ರುಇಲುಅ ಜಲ ಇಲು 

೮೫೮: ಎಲ್ಲಿ ಆಲಿಬಾಬ ಮಲಿ ನವಿಲ ಆ ಅಜಾಿಕಕ ಬ್ರಿಕ್ ರ೯೮ ಎಈಟ 

| ಬಕುಲ್ಕ"'ತಿ ತಿನರಿಯಘುಳುಖ3 ಎಜಿ ರಬಿ ಇಲಲ 'ಜಆುಬ ಲಿಲಿ 

6 ೫ ಬಿಟಿವಿ ಕ: ಬಳಿ ಕಾವಿಯ ಹಾಕ್ರಿ] ಈಶರ್ಯರ್ಥಾಯಖನೆ ಬಆಜನಿ, ೪ 

ಇಂ ಮಿಖಿಲುಚಾಯಲದ ಲಮ್ಲೊೀಎಧಯಔಿಲಾಯಿ: ಇ) 

ಬರಲಿ. ಅರಾಪಾಅಲಾಬಿ, 

ಲ ಮೀಲಿಬಲಿಲಿಲಿಣ್ಣ ಲಿರದಬರಿ 

ಕಾಲ್ಖಬಾಲ್ದಿ ಬದಿ ೨: 

ದ್ರಿ ೫ಲ್ರು ಜರ: ಬಾ ಆಲು: ಅಶ್ರಾ ಖಾ 

ಗ್ರ ಜಳ ಅ ಅಮ ೨)ಅಅ ಬಲಿಜ್ರಾ ಜಮಲಿಾಿಲಿ ಈಗ 
ರಿ ತೆ ಕ 
ಬಿಜಾ: ವಾಂ ಅಜ ಅಜುನದಬ್ಆಸಯ- ಮ್ನ ಅಖಸಲಖಬುಲ್ಧ ೫೫ 

1 ಅಲ (ಖಲು ಜಾಯ 3 ಎಳು ವಿರಿ ರಿಲಲ ಅಲ್ಲಿ 

Oe ಆಯು ಬರ ಜದ ಆರೂರು ಬೆ'ಬಿಶಾ ಷಾದ್ 
"ಇಲಿ ಬಿರು. ಔಟ ಅಸದಿ. ಅ್ರಶನಿಸ ಬುಕ ಜಯತೆ: ಆಸ್ತಿ ಹಾರಶಾಜು 

CA 

ಊಸಬ.. ಮುಳು ಅಿವಿಲಅಜಾಶುಜುಸ ಖಲಿ ಕ್ಞುಅಖಾಲ್ರಿ ಲಿ ರಾಗ್ ಈ ಶಿಲಾ ಇಂ 

ಅಜಾಕು ಈಶ್ವಾಂದ ಅ್ರಕ್ಷುಶ ಅಲ್ಪಲ್ಲೀಿರುಬಬ್ದಎಟ್ ಅರುಶೂಅಿಜ ಜೋನಾ 

ಇಲಿ ಕ್ರತು: 

ಣಿ: ಅಶ್ಟೇ 

ಆ . ಬೌ: ಅಳೂಶಾಧಿವ್ಪಿ ಈ 

“ ವಿರೌಜಿಲೌ ದಿಎರಿರ(ಜೌ' ಪ್ರಬಿಲಾಐ: "ರರ § ಚ ಈ ರ 
- b 

ಮಿಶಾ ರಿಂ ಭಹಯ ೫ ಅಶೂಬೂ ಲಂ ಯರು ಬಿರಿ ಆಕ 
7 ಜೌ ಗ K 

€. ಎಜುಕವಿಜಲಲ್ಲಿ ಎಂರಿಂವುರುಖಂ ಬೆ ಕುಲಿ ಇಲಲ ರಾಧ ಅರ್ನಿ 

ಬಿಇ ಜೆಜೆ ಅಯ ಅರ್ವ ಲಾಜ 59 ೮೮ ಇಲಆಲ ಬೂಲಳಕ್ಕ- ಬಾ ಸ | 

ಳ್ರು.. ಅಲಾಲ್ದಿ ಇದ್ದಿಬುಖರಿ ೮೮.೨ ಈ ಏಲಲಾಬೆದು.,.. ಲಿಲರಿಲಿ ರಾರು. 
vx ಡೇ 



364 9 ಅ5ಲಿಆಲ್ಲಿದಿ: ಅಲ್ರರೆ ಜಜಿಳೆಂದ ಪ್ರೇಮಿ. ಗ A 

ವಿಲ್ಲದ ಮಿಔಯಡೆ ಅಲ್ಲಿಬೂಯಜೆ ಲಾಜ್ ಬರು. ಕಣ್ಣ 
ಅದೆ ಅಜ್ಞೂಐ ಔಯ ಜಲದಿ (ಉಬೆ ಈ ಅದೆ 1 

೫. ಅಖಾಡ ಜೆ ಲಿಬಜಜಾಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಿಬಂರಿ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಲಿಹ್ 'ನಎಲರಜ್ 

ಖುನಿಜ ಆಅ ಕುತಿಯಲ್ಲ್ತಿ ಔಜುಲಿ ದಿಯಿಲೂಬಾದಿ ಅಲ್ದೆ ಔಲ್ತಾ ಉಲ್ಪಶ್ರಾ 
ಐವಿ ಬೆರಿಬಕ್ಕಿ ಆ ಎಲ್ದಜಐ. ಜಲಿಲ್ಲ ಜುಂಲಜಿ `ಆ ಕುಂ ಐಂ 1 

: ೮. ಲ ಕಿಯಲ್ಲೀಖುರಿ ಇಕ್ಲಿಠದಔ ಬ್ರಲಬ್ಯಾ ಕ್ರಿಣೊಬೆಬಾ ಅಲೆ ಶಾಂಯೆ, ' 

ವಿರಾಜ" ಜಾ ಖಾ್ದಿಬೂಲ: ಔೂಲ್ಮರಿಲೂ ಖಾಜಗೆಐ ಅಧಿಪ. ಲೆ | 

ಲಿಲಾ ಕಿಬಣಲಿಲಿ ಆಉೊಪಾಲಿ ಬುರ ಹೌಂಯಶ್ ಜುಬಿರ೭ಕ್ಷ ರ ಇಲಾಜು 

೧. ಗ್ರಿಜರಿ ಆಶ್ರಿಶ್ಲಾರಿಖಾಜಾಜ್ಞಯಿ. ಜೆ ಅಕ 9 pe 

ರ್ರಿಬ ಈಾಖಾಖನೆಲ್ಫಿ ಲೆ ಬಯಲ 99 ಬೆಂ ಅಖಾರ 9ಜಿ 

ಲೆ'ಲಿಅಾಶ ಶೌಜ್ಅ ಜನ ಈ ಜಲಿಖಂಲಜೆಕಿ ಅ ಅಜಲಿಜ: 
)ು. ಪಾಲೊಳಾಲಸಂಡಿ ಇಲ್ಲಲಿಐ ಆಲಿ ಬೆ ಲಿಜಲಂಬೆಲ- 06೫ 

ಲಈಜಾೊಬೆ ಿ9ರಾರಲ್ಲಾ ಡರಿಲ್ದಳಿ ಅಂದಿ ನಜೋಬೆಬು ಇಪಥಿಕ 

ಯಉಪ್ರರುಳೂ ರತಿ ೮ಬುಜ್ ಆಲೌಶಾಯುರಿ ಆ೦ಾದಿಶೌಿಜು ಠಂ ಅತಾ: 

ಅ೮ದ ಅಬಲೆ ಜಬುಜೊಶುಳ ಯೂಜಾಡಿ ಆಲೌಶುಳಬಲ್ರದಿ: 
॥ ೬ ರ್ಟ. pA: 

ಈ. ತ” ದಿಶ್ರುಆ WS ರಖೌರೂಬಾಲಯ - ಔಜ್ರು 

ಬುದ್ದಿ ರ್ಆ ೧ಸಲಿಜ] ಇಯಿಲ್ಮುಲೆ' ಈಜಿ ರಐರಿ ಲಿಲ್ಬುಕಾಕಾಹ ಲ್ವ ಅಂಕು: 
[en 4 

ಆ. ಅಎಲಿಯಆಲಕ ಆದೆ ಖಕ್ತಾಜು ಬಳ ಜಂ, ಅಲ್ಲೂಯೆ ಬಿಎಲಿಟ. 

ದ್ವಿಜ ಔದ್ರಿಗೆ ಔಜ್ಲು ಇಸ ಅಬರಂಐದ ಜುರೂಪಿ 9 ರಆಲ್ಪ ಒದ್ರೂಐ. 
ನ ಎರಿ. ಅಬು, 2೮ ಇಲ್ಲಲ 

ನ ಲು೨ಸೊಯೆ ಔಟ ಅ್ರಕುೂಂರೆದ್ದ ಒಕ್ಕು ರಲಲ? ಜಲ 

ಊಂ. ಶದ್ಧೂಯೆಐ.. ದಬಟಿ ಈರ ಇದ್ದಿಲೂಯಯಿದ್ದಿ ಜುಲು ಜಾ 

ಹಟ್ಟಿ ಸ ಗ್ರೀಕುಎಲ್ಲ ಅಲಲಿ ಅಲಂ ಅಯ ಔಈಐಔರ ಅಕುಲ್ 

i. ಲಾ ಇಜುುಲಿಯಿತ್ತುವಿ. ಅಿೀಕುಜಿ ಯಂಜುರೂರುಂ ಠಿಜರಂಯಜಿ ಮಿಜಾಸ 

೮೫೨. ಕರಾ ಆಲು ಅರಿತ್ಟ್ರಾ ಬಾರಿ ಜಾ ಡಅಬಿರ ಅನೆ ಆದೌ. ಇಲ್ಹೂಲಿಜ) 

ಬಿರ ಇಂಸೆಬ್ನಲೇಲುಅಿ ಲುಳಿ ಬೂಕುದ್ದಿರಜಣ ಧಿ ಲ. 
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ತ 

ಆಲಾಲಾಯರಿಂ ಇಖುಲ್ಬಜೊಯೆ ಯ್ಯಾಶೆ್ತಾಲ್ಮ ಶಿಯೌಲಿಕು೦ಿ ಭಲಾ 
ep. ಆಲ್ಬದಿ: ಅಲಿಲ ಅಮಿಜಿಜೆೊಶುಅ ಅಲ್ಲುಳಾಯಆ ಎಲು ಬಲಿಬೆಬ 

ಔಶ್ರು ಕ ಯಾಂಜಾಡಿಲ್ದಿ ಅಜ ಬ್ರಲುಶ್ಮರಿಖಹ್ ಲುಶ್ಲ್ಲಿ ಬವಿಬೆಐ ಔಯ 
ಉಂ. ಯ್ಯಾಮಿಲಾ ಶಲುಬನಿ9ಲಜರಿ ಬಲಿಯ ಔಣ ಮಿಂಬಾದಿಂಜಅ ಅಟ 

ರೆಬನಿಔ£ದೆವಿ ಇರೂರಾಂ9ಲ ಕಲಾಂಗೆ ಔಜರಿರ೬ಲ ಪಣ ಪ್ರೌಯಾಜಾಡಿ, 

ಆಲ. ಬಿಐಳ ಅರರ ಇಂಜಾಖಶಾಛರಿರಿ ದಾಯೆ ದಶಾ, 3 ಲಿಂ991ರ904 

ಭ್ರಶ್ರಾಜಆಸೆ `ಅಜುಇಲೆಆಸೆ ಕು ಲಿಟಿಆಡಿ ತೋಲ: ಅಜಾ ಯುಧಿ 

ಲ್ವ. ಇನತನ ರುಣಅ:ಆಲುಕ್ಸಲ.  ಅಿೀಕುಜಿ ರವಳಿ 

"ಅಬೆ ರಿಡಿಜ್ ಪ್ರಕುಠಕುಲಿ ಕಲ್ದಿರತ್ಆಲ ಅ್ರಕೆಜ್ಯಾರೀಖ  ಮಾಲಿಖಿ 
ಅಲ್ಲ: ಜವಿಳಿಬನ್ಸ ಆಂಡಿ, ಅಯಿಬ್ಬಲೆ ಅಾರಿದ್ವಿುಳಾಜಾಲ್ಲಿ ಕಜೆ ರೂಜ ಹ್ 

ಜಡಿದ ಶುರ ಜ ಖು ಅಟಿ ಐಔ ಲಿಪಿಖ ರಿೀಯೆಯ. 
ಆನ: ಅಳುಎರುವ ಅದ ಯಾರೆ ಅಬೂರಕೌ ಲಲಿ ಓಜ ಜರಿ 

ಗ್ಯ ಕ್ಯಲಾಯ ಈಪೇರಲಗೊಂರು. ೧ರ! ಆರಿ ಇಲುಂರಲಾ ಓಟ 
ಅನ ಹ ಖಾುರಲಿ ದಿಶ್ಲುಣೆ ದಲು ಆಅ ವೀಯಂ. 

ಟೆ ಅಲತ ಎನ ಅಣೊಬಬೆೊಶುಳ ಆಲಅಆಯ ಇರು ಅಲಾಲ ಇರು 

6ರ (ದಿಖಜಿಎ ದಯಿಜಾತೊಯೆ ರಾಶೂಯತು ಜಾತೆ ಅಬಜ್ ಇಲ್ಲು 

ಛಂ: ಬಾರ ಈ ಆೋನೆಲಿಯ: ಈಜ್ಞು ಈರಿರು ಈದ. ಕಿರಂ೮ 
ಅ ವೆಶ್ರಾಜುತತ ಅಲ್ಲು ಸ ಜುಆಕುಲಿ ಬ್ವಶ್ರಣಲಿಲಿ ಐ. ಜ್ಯಾ ಲು 

ಐ: ಬುಲಿ: ಅೂಜಬೆಂಶುಅ ಶಬರಿ A, ಎಡಿ ನ್ನ "ಸಿ 1೨) 
ನ 34) 6 K 

x 
೧: ಲ ~~ 

ನಿಖಾ ಹುಚ್ಚ ಶಾಲಿ ಮೀಲಜಿದ್ಲ ಬಿರ ಧಿ ಕ ಕಶೆ) ನಯ. 
ಸಲೆ ೪೧೮ 

A 
1 

& ಛಿ ಕುಲಾಛಜ ರುಡಿಲ್ರ 6 ರಲಬ ದಿರ। ಅವಾ ರಈಊಲಜೆ 
೮ ಜಲಿಬಿಎ ಜಂಕು:ನ್ಷಿಲದವಿಜಿ ಸಾನ ಸ 
ಸ್ಟೂಯೆದ. ಅನಿಂ Ke ಬ್ 'ಲಿದ್ಲಿಸ್ ಉಂಡ 
AY 

ಯ! 

ಲಿ ಬುಖ್ಬಾ ಹೀಚು ಹತ್ತು 

ಯಾ ಜಾಥ ಅಬರ ಪ್ಲಿದಔಖು ಅರು ಔಮುನಿಜಾ I ಲಲ 
vu 

ಛಂ. ಡೌ ಅಬಅಲೆದಿ: ಠಜ್ಖುಬುಲ್ಧಿ ಎಲರಿಲಹುಕುಖೂಬೆ ಅಲ್ಲಾಡ 
ಉಾಬಿರಾಯಜಾರ ಲೂ ಬುರಾಲಲಾ ಶಅಲಅರಿಲಾಲುಣ್ಣರ 0 ಜತೆ ಜ್ರ ಎರಿ SS 



56 ' ಇ. ಅಕೌಧಿತೆಂಿಅಿ. ಅಲ್ರ5ರಾಜಗೊತೆ 'ಪ್ರೆಬುದಿ: 
" p ಸ p al 

ಡಂ. ಖಂ ಎಲಲರ: ಲ್ಲೂಅನೆಯಿ, ಎಲ್ಲಇದಿಖ ಲೈಲಾ, ೮ರ ಐರಜುಶಾದ್ಧಿ 

Pe _ಲಾ p 3 

ಔಯ: ಆಸೆ ಜ್ರ ಆಲ ಜಾರೆ ಆಾಣುಲ್ಗರ್ನಿದಿ ಬುತಯೆದಿ. ಲಕುಜಕೆ- ಈತ. 

ಲೆ 'ಮಿಬಿಬ ಲಿ ದಿಂಜ ಅ ಶಜ್ಳು ಅಸೆ ಅಸಾ ಆಜಾಂ) ' 

ಜಲ FN ಜದ ಆಕ ಸೋ ದರಿ ಪಾರ-ಆಉ ಜಾಯ ೌಲಿಖಿಧಿದ್ದ. ರಾ. 

ಜಾಯ, ಈಅಬರಲ್ಲಿಬದು ಅರ: ಅತೆ, 
ಸಾಸ ಜೊ ಜೆ ಬವಬಿಶ. 

ತೆ ಅಲಾಯಿ. ಈಶನ ಅಲ್ಮಿಬಿ. 

ಐಡಿ ಮ ಸ್ಟ ಬಜ ಯಿ ಆತೆ HAR ನಾದಿರಾ ರ್ಖರುಂಬಾರ್ರಯಿ: : 

ಈ. ಜುಜಖಜಿಬ ಎಟ ಬಹು ಡಿ ಹಸಿ ಹು ಏರು ಬವಿಳಿವುಜುಣೊಬೊಿ' 

| ಧಿರೂರುಲ ಚಔಸಾಲಶಿಕು ಕುಲೆ sp ಖಿ.3 ಆಟಿ ಆಜ್ ಯಿ: 

ಈ. ಎಜಿ. ಈಕುಲಿ ಅಲ್ಟೂ ಹಸೆಯ... 68 ಈಲಬೇಂಜುಅ ಲೆಜಿಖ ಲಿ: 

ಖಲಿ ಅಶೆ ನಟಿ. ಎಲೆ ಲೆನಜೆಶಾ. ಡಲ ಅರು ಲದ ( 

ಈ. ಅಲಲ ಅಂ ಲೂ. ಔಬನಿರಜೋಜಿ ಇಲ್ಲಲ ರಕಾಉಂಜಂ 
ಕ್ವ 
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ಉಗ್ರಾಣಿ ಇಲ್ಲಲಿಎಅಬಿರಾಒಗೊದೆದ ಜ್ಬುಜಖ' ಇಲ್ಲಲಿಎಆಲರಾಆಣೆ 

ಗ A3 ಡಿ ಆ) ಜ್ರ) 
$8 

ಹಣ ಶಿ ಣ್ 

1 
ಲ 

(2 

ಏಬೆವಿ ಮಿೂಖುಬೆೋದ- ಎದ್ದ ರಿಲಸಲಕುಣಣೊಬೆಐದೆ ಜಿತ ಮಜುಜೇಬೊಐ 

ಲಿನ್ದಾಶುಖ ಈಗ ಳಿಜ ಯಲಿ ಥಾ ಇವಿಜ ಲಿಂ ಇಳೂಬಬೊೊಮಿಅ 

ಈ. ಅರಿಲ್ರಿರಿ RE ಲ ಜಬ ರಫಿ. ಲೆಜಲ್ರಿ ಯುತ್ | 

ಇದ 8೦ ಬಿರ ಈೂದೆಜ್ ಜುಂಖ ಅದಿ ಅಬೂರಜಗಿ; ಬಿಜಿ , ' 

ಫಲ ಈಜ್) ಯಲಿ. ಅರ ೆ ಬರಿಶಾ.' ಜಿಮಿಲಾದ; ಬಲಿರ್ರು: ಕ್ಲುತಿನಜ. 

ಈ. ಔಟರಂಬದೆ ಲಿ ಪಾಲಾದ ಡಿ ಎದಿ ಲಆಖಾಯಖಗೋಯಿ ೭ಬು ಬಹಾಖತೆ 

ರಿತ ಅಲ್ ಎಲ ಬಬ ಆಅ ಜಲು ಅರ್ಕ ಉ೮೮೮ಾ ಆಟ ಬೆ 

ಈ. ಬ ಆ ಆವ ಶು ಔಟರಜಲಿ. ಅನಿತ ಬಿಲರಂಬೆು. ಅಜ ಜದಿಲ 

ಈ ಜಂ೦ಕ್ಕಿ ಜವಿಆರ ಈ ಜುಲಖರಲಿಬಲಿ್ದಿ ಜಲಾರಜ್ ಬಲಟಲ್ಲಿಇದೆ 

ಒಪ ಶಲ್ಪಿಜೆಲಿದಕ ರೂ ಜಿಲ: ಬಾರ ೮೦. 999 ಇಮಿಎಬಬ "ಇಲ 

ಅರಯದ: ಅಲಲ್ಲಿಣೆಬಾುರೂಎಚಲ್ಲ ಅಲಿಖಡಿಜೌಬ ಆಕಇದಿಕ್ಕಿ 



ಜೆ ಬರಿ ಅನಔಚೆಕ್ಕಿಯಿ.; ಅಲ್ರರೆಜಕಾಜಿಅೋಉ ಬ್ರಯಿಯಿ- 267 
ದ 

೪ ಒಟ 

ಈಕಿ. ಎಅದಿಜ್ದುಳು. ಕ್ಷಿರುಯ ದ ಕದ ಇಲ್ಲಿಯ ದಾಲ ೨ ಲು £2" 

€ಲ. ಅಬಿಬು: ಟ್ಟ ಇರುತ 5. No) ಈರ ಜನೆ 
ಈ ಚ ಅರಿಶುರಿ (ಈ ಶಿರ © ಬಿ ನಿತಿ 3 

ಅವಿ “ರಜ್ಲು. “ಬುತುರೆ ಎಐರುಲ್ಲ ಜು ಲ್ರಿಜೆ ಔರ ಲ್ಯ! ಛಲ 

ತದ್ ಈ ಕುರ ಈ ಯದಿದ್ದಿ ಕಜ) ರ್ಞಾಲಾಯಲದ್ದಿ ಟ್ರಜ್ಮತೆ ಆಲಿ ಅಬು. 

ಲಮ. 

ಕ 
ಕ 

ಗಿ » “ಎಂಬ ಜತರ 
ಐಿಜಾಲಸೂಲು ಇಖಾಜಣೆ : ಇರಾಕಿ ಇಂ ನಪ ಜಾ 

'h yy k pe ಕೆ ಸ] 

ಈ ತಾರು ಉದ ಎಮುಭೋಂಿ ಬಂಜಾವ್ದಿರಯಿ ನ. ಆಬುೂರ ಆ 6 ಈಚಿರಿ 6೧ 

ET) ಒಂ 2) ನ a AEN ಸ್ತಿ SR TAS ನಗುತ್ತ ಷಿ ಸ ಬತ ದ 

ಏಬಿಬಾನಬಿವು ಅರು ಇದ ಹಿಬಿಲಿದಿಬ ಅಲ್ಲಾ ಹುಲು ಚಿ್ರಾಯಾ 
| | ಜು 4 SNL pe 

ಬಿಜ ಬದಿ ಬುಲಿ ಅಯಲೌಬು್ಯ: ತಜರೋಲ್ಲಭಂಯಜಗಸ. ಕಲ 5೦೦ 

ಅಲಖಾ:ಮಿಲ್ಲ ಜೆ.ಎಫುೂಬಲಜಲಿ ಅಮೆ ಎಲಾಲ್ಕಿಜ್ಞಾಔಕುದ ಬೆ) 

ಆದ. ಯಿ, 'ಅಿಂಲಿಬಲ CC ಬಬಬುಜ್ಬ 'ಬುಜ್ತಿ:ಜೆ ೦ಬಿ ಇರುತ ಅಚರಿ 

ಮಾಂ, 0ಎ ಕಬು ಬು ದವನ ಜಿಯ ಡಾ ' ಇಷು ರು ಲರ 
) 
ಗ ಆ ಲಲ ಭಧ ಜಲಜ ಅರ ಘ್ ಉರಿಜುದಿಎತರು ಅರು ಅಯಲದ್ದ ಕುಲ 

ರಜಾಯೆಲ್ದಿ ಬಲಾದಿಬ ಕಾವಿರಲಲ್ಲುಬ್ ಅಲ್ವ ನ ಇಲು5 59 ಲ್ಲರುಬು 

ಉದಾ :ಲುಶ್ರಾಲ. ಲಲ ಅಬಬಾರ ಖರ ಈ ದಿಲಬಅಜೂಜಲಿಬೆ ೧೬3 ಜು 

ಿಜಃಕ್ಷಿ ರಲಿ ಅಳುವ ತಲು ಬಿಚಿಬ್ರ್ನ ಲಲ್ಲಿ ಅಖುಬತದೆ ಇರ ಆ್ಲ್ಲಿ 

ಕೂಸ ನಾಂ ಶಾಲಯುರಿದ್ದಿತಶಾದಿ ಬಲಿ ಅಯಾಜಿಯ ಅಮಿಬಿ 

ಜು ಖಾೂಖಆನೆ. ಹಿರಲ ಅಅಖಾಾಜಳಿದಿ ಜಲವ ವಿವಾದ 

| ಇಡೆ 'ದ್ರಿಐಚಾಯಿಲ್ಫ ಚರಲ್ಲುಜ ಇಲ್ಬಿಲ್ಲಿಂ ಜಲ ರುಂ ಎಜೆ [ಅರಂಆನ್ನಜರಿ 

ಇಂ: ಉಜಾಬ ಇಬೇ ಬರಿಯ ರರ ಅುಬ್ಬಳಗಲಿ ೭೮) ಎಬೆವ- ಖು 

ಅಜೀಣಿ ಎಬಲಾಲನಿ ಜಕ್ತಿಬಐ ಅಗೆ, ಬರಲಿತಿ ತಈುಜಬೆರು ಬತ 



368 ಇ ಆಕೊರಿಕಲಿಐ. ಅಬ್ರರ ಶುಯಿ ಗ್ರಾಯಿದಿ. 

ಮಜ ೧ಡಾಕಾಗೊಬೆ ಖೊಯಲಲಖ ಅರೋಲಿ ಬುಖತ 
ಇಯರ್ ಲಿಬಸ್ರಜರಿಯ ಕಲಂಜಿದಲವಿರ4ಜನಸರಿ ಲಿಲುಶಾರೂಂಔ ವಎದೆಿ. 

RRA DW: ಜೆಜು ಕಾಯೆ (00 ಇಂೆಬ್ಬಲು ಬತಂತಂ ರೂ ಅಜಾ 6 ಎ್ನಿಲಿಬಆವಿ ಅಣೆ 

ಇದೆ ಆತೆ ಜಾಯ ಔಪರಿರಆಗೊಡೆ ಕ್ರವಂಬಿಕೆ ಅಜಾರಲಜಾ ' 
ಲ ಕ್ಕಿ ಕ್ಥಿಾಲ್ದಿದೆೆಿ 'ಕಯಶಿಲ್ಲ ಬಿಮಿಖಾಖರಿ ಅಲಖಾಲ್ರಿೆ ರ್ರಿಲರಿಲೂಯೆ 

RO. £ಬಿಬೆ ತ್ಯ ಶಲ ಜ್ರ. ಇಲೂಲುಅ ಎಕಿರಿಜಆಲಿಕುಜೆಂಜೆೋವೆ 

 ದ್ರಮಾಲದಿ ಊಪ್ಬಾತರು ಅ ಯಂಜಾಔಿಂಟೆ ಎಲರಿವಘುಜಾಸಬೆ 
ಲೂ. ಲಿಬಜುಬ್ದರಿ್ ಆಅ ಔಶಟ ಬ ಅಶಡಿಲಿಂ. ಬುಳು ಲಿಶಾ 

ಲೂ). ರು ಲಲ 'ಅ ಅಕುಜಿಟ್ ಅಬಾಅಲೆಯ. ಅಿಖಾಬ್ತಿ ೮ಲಿಜ ಕಾ 

ಅಶುಲಿಖಾ್ರು ಲಲ ನೆ ಬಿಯಿಶುಡಿನ್ನಿ ತೊಟ ಅರುರಲಸಳಈಯಶಾಆಣೆ : 

ಬಿಖುಖೋಬ ರೆನೆ ಜರ ಈಣಲ್ಲಿ ಈಅನಲಲಿದರ ಅಖಲಿಬಿಖಾಬೆಬು: 

ಲಾಈ. ಬವಿನೆಖ ಈಖ ಬಔಜುಬಿಶಾಯ್ಧ ಉಡಿ ಟೆ ಬು ಔೆಪಿಖಂ ಇರರು 
. ಬಲಾ ಅಲಿ ಎಲು ಅರಿ ರಿಷ ಅಖಾಂಕುಣ ಉಂ ರಿ 

ವ. ಬರಿಂಜಾಯ ಬೊಳಚ್ಞ: ' 9ಢದಿಎಊ ಈಟ್ ಅುಬಜಾಬ ಅಶಾ 
ವಂ: ಕುರ್ ಬಲಿತ ಪುಕುಣೊಬೆ ಬಿಜ್ದಲಂಬೆಟ. ಅಮಿ ಅರಿಲ್ಲಿ 

ಅಂಆಕಂರುಬುಲೌ 056 ರೌ ಪಾಂ. ಕಾಲೆಲ್ಲಾ ತಾಜ್ಯ 
ಇಶುಜೌ ಅಶುಲಾಲ ಔಖಲಿರ ಸೊಳ ಇದ ಶೌಶಾರ ಜ್ರಮಿಜಕಅಯ 

ಐಂ ಲಿ ಔಲಿಖಾಜ್ಜು ಬಿಜ" ರಜಾಂಂರಶುಲಿಪಾಶ್ರಾ ಅಲಗೆ ಒನೂರಣ್ 
೨ಜ್ಮ1 ಯೆ 8ಎರಿರ ಆರಿ ಅವು ಇಜುಜಾರ ಈರ! ಪದ್ದಿಶ್ಲುಡಿ 
ಮುಔಔಬಯತಲೆ ಈ ಅಶೊಂಔ ೦್ವಆಲಿಅ ರಿದ ತ ಈರ ಲಿಜ್ಛಲಿ 
“ಲಾಟ ದಿನೆ ಎಮುಕುಜ್ಅಬೆ ' ಆರಿಲ್ಲ ಜಾಗೆ "ಜುರಾಜಾೂಯ್ನನ್ಲಿ ಲ್ಲ ನಮ 

ಔಯ. ಜ್ಹಎ. ಅಡಿ ಇನಿಕ್ತಿರು ಬಠಜುರಿಡಔ. ಮಿಲಿಬಿರಿ ೮ ಜ್: ಅಲ 
್ಪ ಜ್ ಇಲಾಬಲಾಕ್ತುಖ aks; 

ಔಣ ಅಲ್ಲಿ ಅಿಬುರಶ.ಜ್ಞುಜಲು ಅದೆಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಶ್ರುಕಿಜ ಬಿಐ ಭಜ್ಞಾಬಾರಔಿ ಒಣ 
om. ಈರಿ ಸ ಸ್ವಲ. ಕುಂ ಲಿಜಾನಿ ಅಮಿಖಅಂಯಜ ಲಲ 

ಜಲ ಜ್ ದ ಜನಕು ಇಲ್ಲಲಿಯಡಾರು*ಸೊಬೊಡೆ *ರುಆಬದ್ಧಿ 

ಇಲ್ಲಲಿಕಳುಣೊಬೊಡೆ ಲಿಜ್ಬಜ್ಜಾ ಆ ಹೆರೂರ ಔರಿಕಾಲಾದ್ದಿ ಅಯೆಜ್ಜಿ 

ಈರಿ. ಬವಿಕಾಣಚೆಿ ಶಿಖಾ ' - ೩೮೮ ಬಲಿಜ ಲಿರಿರವ್ಲ ಇಲಿ ಅಶ್ಟಾ 
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ಥಿ: ಡಿಮ :ಅಲುರಟಕಿ ಬ್ರಲಿಜರ 4 ನಡಿ. ಎಲೆ ಖರೊ 
ಈ. ಅರುಜ್ 'ಬ್ರಿನಿಯಪ್ರಾದಂ. " .ಲಾರುಜ್ “ಲೆಆ್ಛಲೂರತಿತ ಅರೇ. 

ಈ ಮಾಜ ಇಲಾಶ್ ಅಭೂಖಾಬಲಿ ಮಿಜಾರು. ಬಜುರೂದಿದಿ 
ಬಾಯ ಅ್ರೀರುಜಾರ ಅಜಾದ್ರಿ ಟಾಈು ಾಜಾ ಲಿ: ಔಜ್ನಾಅಂವಿಣ್ 

ಲಾ. ದ್ರೆ ಹ. ತಾಲೂ: ಇಲ್ಲಿರಲಾರೆ ಇಯ ಇಲ್ ಆಶು್ರಅ 
#8 “ಬಮ ಖನಿ ಶ್ರಾಜ್ನಾಚಲುಗೆ' ಪಿಜಿ .ಈಲಾಜ್ ಲಾಲಾ 

ಅಂ. ಅ್ನಾವಿ ಔಯ) ಈರಿ ದ್ವಲ್ಯ ೨ ಆತೆ ಹುಲು ಜಾಯೆ. ಅಜಜಿ ಅದ್ದಿ 
"ಆಸೆ ಇರಿದ ಅಮಿಂಜುಯದಚಾ. 'ಅರೀಗಿ ಅದ್ರಲಟಿ ಸಿ ರತ್ ಜೆ 

ಅ. ಗದ್ದಿ. ಮರಿ ಈರಿ ಇ್ರಲ್ರಾಅಆಸೆ ಜಲಿರ್ರಾಯಿ. 1 ಲೀಲೆ ತ್ರಿ 

| ಅಕದಿಲವಾ el es 'ುುಖಗದ್ಲಿ ಅದೆಬ್ಬಟೆ ಪ್ರೌ್ನಾದದಿಕಾ 3 
ಅಸೊಟೆಣಿ. ಜಾಂ ಲಾಾಲ್ಲಿ ಯಾರ ಈವಿಆಸೆ ಬುಜ ಲಾಯ 'ಐರೆ ಜಾಜಾಲ್ರಿ 

೮೫೦೬, ಠಲಲ ಇಂ ಪ್ರಲೆೋಯದ್ಧ ಬಲ್ಲ | ಲಂಕಾ ಆಂ ಈದೆನಿಜ್ಞಾಯಿ ಅರಿ 
ಗ. ಜರಿ ಶ್ರ 1ರ ಜಲಿರುಕುಶುಲ ಆ ಬಿ 5ದೇಂ ಜಿಂ 

| | ಎಲ್ರ ಲಿಜ್ದಶ್ತಾದ್ಧಿ ರೈಲು" ಲಿಶಅಅ್ಲುಂಡೆಡಿ: 3 
ಅಣ ಎಲಿ ಅಲ: ನ ಔಿಲಿಮಲ್ಲ ಅ್ರ5 ರ ಅಟ ೭3 ಬಕುರೆದಾಶಿ$ 

ನಾ ಬಾಯ ಮಿಯಾ ಜ್ ಜಬ್ಲು ಡಿಶಾಶೆಲ್ಪ 
ಲಂ ಅಯಿರುಖಲ್ದ ಅದ್ದಿ ಐಲಅಲಖರಿ ಐಲ್ರಕು. ಹದ್ವಿಶಾದ 'ಅರಾಬೆ ಬದು 
ಐ. ಟ್ಟ ಪ್ರಿಂ ETE ಫುಲ್ರಿಲಸೆರುಅ ಯುಜ್ಯಾಚ್ು್ಸಾಯ.. ಅಲ್ 
" ಲೌಬುಲ್ಧಿಬ್ಬ "ಬಮ ಲೆಉಾಲಜಾಣಿ ಭವಿ ಬಬಿಬ್ಯಾಲಾಲೆ | 

ಕಜ ಇಲಾ “ಲಂ ಬರಿ ಶ್ರಿ 8s ಇಟಿ ಎಟೆಬಿರಖಸಬೆಂೆ ಖಾಯಿಲೆ ತ 

'ಲುಣ. ಕಲಿಯುಕಾಲಾಬಿ ಅಲಖಾಜ್ ಆಲ್ಲೆಕ್ಲಿಕ್ಟಾಣ: (ಅದ್ದಿ ಆಣೆ ಇಜೂಾರರು 5 ಶೋ 

ಅ). ಅಲಂ ದ್ವಿಜ ಬ್ರಮಿಕಳಿಲ ಅನನ. ' ಜೋಳೂರು ಇಲ್ಲರಲಾ 
ಜೋ ಆಚ ಅಜ ಬಬ ಮುಖ್ಯ ಅಿಐೂಲಿಖಾ೦ದಿ ಇಲಖ &ಲ್ತಿ 

ಉಪ! ಆನಿ ಈಗ್ರಾಲಜ್ತಾ ಜಾಈರಿದಿ, . ಬಲ್ಲ ಆಜೂರಣಿ ಜಜಶಾದಿಳುಲಳ 
ಈರಿ ಬ್ಲಮ್ಬಿಹಬ ಆದಿಆಸರಿ ಅರುಬ್ರಿಐ' ಆಲೂ : ಎಲ್ಲಬಿಎಡೆ: ಈ 

ದೆ. ಅವದಿ. ಅಲೀರಾಇನೆ ದೆಕುತಇಖುತಅ. ಔಕುಲ ಏಂ ನಿಜ್ಞಾಾವೆ ಇ(_`ಲಿಯಲರಾ ' 

ಪಗೊೋಬೊಂ ದೈ ನಿಲೆ BES ಇಸ ಶ್ಯ ಔನ ಜು 

ಔಣ ಅಜನ ಈ ರು ಬಳು ಶಾಖ ಇರರು, 29 ಜರ ಈದ ಅಧಿ 



ಔಈಲ.. 

ಟ್ಟ. 

ಈ). 
ಮಪ. 

ಈ. 

ಈ. 

ಘೂ... 

ಕ 2 ಇಡು ೧ pe: PP CaO , ಲ. ಆರೌನಿೆದ್ದಿವ. ಅಲ್ರರಿಲುಯಜಸ8೮ು ಫ್ರೆಲ:ಯಿ. 571 

ಅುದಿಬಐಗೊಲು? ಉಾಲರುಜಗೊಲುತೆ ಅ ಬದಿ ಅಖ'ಲೌಬುಕ್ಯಿ. aE 

ಘಾ ಆಸಾ: 9 ಕರಿ ತ್ರಯ ಇಂರು ಹ ಶ್ರುಲ್ಪಿಖಿ ಅ ಪ್ರಶಾಂತ ಆಖ. 

-ಲೂರುಜಿಖಸೆ NSS ಜಂ ಾಔಜ ಉಲ ಆರಲು ಆರಿ ಹು: 

ಜ್ರಾದಿ ಜುಲ್ರಆಶಾಲಿ ಅರಿ ೩ ಜಅಿತ)ರಿಪ್ತುಲೂಡಾ ರೊಲುಡಿ ಅಲ್ಲಲ ರಲತ 

ಅಬವಿ ಹ್ಯಾಬರವಿ:: ಈಖ್ಖಬುಜ ಇಲೆ ಶಲಾಶಶರುರೂಉಡಿರರಂದಿ 
ಠಿ. ದ್ರಿಚ೦ಿರುಕ ಅತ್ ಸತರ, ವ ದಿರಿಂಎಸಜಖ ಜಿಎಡಿ ಲಿ ಬಿ 

ಅಯಯ: ಲಿಜ್ರ ವಾಢಾಖನೆ ಬ್ರರೆ:ಲ ಲಲ ಇ ಲಔ ಇ ಖಬಬಿದಿ ಜ್ ಶಿ 

ಅಕ ಇಲ್ಲದಿಆಗ ಜೌಡಿಲಿಕ್ ಊೂಜಾರಡಿ ಅಅುಲಔಂಲುಾ ಔಣ 
ಈ ಈ ಜಖಕುಆಗಾಬೆಲಿ ಆಜ ಜರ ಯಡಿ ಹೊಯ. ಮ್ 

ಲ್ಲುದಿ ಜುಖತಿಕ್ಷ ಜಮಿತವಾಕುಖಸೊಬೊೋವೆ ಉುಜಾಜಲ ea 

ಅಲಲ ಬಿವಿ ಶಾಲಿಕಾಲಲ್ಲ ಣೆ ಜರ ಬಜಬಜದ ಅಲುಂಲವ್ ಇ 

ಲಿಆ`'ಅಅು ಬಿಜಾಯುರುದು.. ಎಬ !ಭ ಬಾರ ಖಧುಕ್ಸುಯಿ: 

ಐಲ ಜಮಿಳನರುಜ ಬಲ ಕ್ಷಿಜಶ pT ಬಬ್ಬು ಜ್ಞ 
ಆಲಿಕೆ 0 ಉರ ಈಸಂಲಾಗ್ವಿ ಬಾಜಬದಿಜಲಿ ಜರಿದ 

ಜಿಕೆ ಬೂದಿ. ಇಲೂಅಲ್ಬ ಲಾ ಯೂಯೆಖಿ ಅ೯ಐ 
ಇರಿ Abt br ಬುಜ್ಞಾಬಿಖ ಔಜಲಿೀಣಚಿ 

ಅಜುಜ.ಅಜಿಲ್ಲಿ ಜಯ ಬಿಲಲಿಟ ಬಿಜಿ 6ಜಳುಬೆಕೊಳಔ ಶೌಯ್ತ ಬರಾ 
ಅಐಲಲ್ಲಿ ಕೆಳ ಶೊಲುಟಸರಲ ೫೫ ಅಲ್ಪಅಇಯಖ್ ಮಜ್ಯಾಂಲಿಆಾ 

ಔಟ ಎರ ಬರಿಇ೦ ಚಲತ ಇಡಾ ಅಜೆ ಜಬಬಿಬೆರ ರಶಿ 

ಅರ ರು ಇಐಬುದಿಯೂಹೆ Es ಜಡರೆ್ರೂ' ಅಲಂ 

ಹರ SR ಬನಿ ಅಲಿ ಎತಿರವಿಬಲಿ ಅಿಜಹೂಲಿಲದಿ: ಠE ಕುಲ 

ಬೊಡೆದಿ:. ಠ8ಲ ಜಲಿಳಿಬಜಲ ಲ ಉಬೆ ಎಎಬುನೆಯಿಂದ ಲು 

ವರ್ ಅತ್ತ ಖಂಲಿಅ ಒಲ ಕಬು ಜ್ರ ಬಿಜಬಿಜಲ್ಲೆ 3) 

ರಕ ಬಿವಿ. ಇಜಳುೂಶುಅ ಕ ದಲಿ *ರಿ 

ಅವೆ ಇಲಾಖ ಇದೆಅಳಿ ಎಖಾಬೆ ದ್ವಿರಾಲೂ ಈ ಶಾಶಗಲ್ದಿ ಶಯ ರಾಠಆನರು 

ಬಲೂರರಿಂಬದಔ ಖಂ SE ರಿSಔEಬಲಕS ಮಯ್ಯ ರಜ. ROOD 

೨೨೬15೮ ಆರ ಎಮಶುಬೆ ಅಲಳಾಬಿಳು ಆರ ಅಧುಅಂರೆಲ್ಸಿಯ 
ww 



ಈ. 

| 

ಲ ಬರೆಅವಿತಲ್ದದಿ: ಪೋನ: ಹ 

ಹ್ ಸಾ ಲ ge ಭು <4 pA ಥು x, ಜಬಿಖಾರು ಈ ph ಜಂ: ಸಾ ಇರ್. . ಅನಾರ್ದ ೨ ಆರಾಡರೆ ತಾ 
1 ಗ ಕಾ ನ 

ಈಜ್ 

| 4 ಫ್ಯಾ ವ್ಯ KL FE WL SN 

be ಸ ೮೫೫೮ 

ಇ ಲಿಂ ಜು ಜಾ ಟಿ pp ಗಾ ಮು ಗ ಸ ಛೆ 

ಔಯಾಣಾಜಗಿಲ್ಲ ಕ ಅಲ್ಲ ಜ್ಯ ಆತೆಐ ಬಲಿಹ] ಯಹ ಕಿಲ ಈಡಲಿ ಮಿಚ್ಯಾ 

ಈ ಕಿ 

7 | ಫಾ. ¥ ಶಿ Pee 

ಅಂ ಈಾಲಿಕರಬರಿವ್ ರಜಾ ಅದೆಬ್ಬಬ ವಿಜು ೨ಸೊದೆೋಖ ಅರುಆಲ್ರಿಜುರುಆತಿ 
ಕ | ಛು 4 ಜ್ 

ಮುದಿ ನ ಬ್ರಯು Fhe ಸಾ ಅಲಂ ಐಾಕುದ್ವಿ ಅದ್ವಿಆತೆ 

ಐ ಅನಿಲ ಅಬಿಬುತಜು! ರಿ ಜ್ 

ಜಿ ಭಾ i Hoi ತಲಿ ಜನರ ಮಮೂಲಜ್ಕ್ಕದ ಆಂ. ಅಲಂ 

` ಮು ಔತಲತಕುಳ ಈ ಅ್ರಬಿ್ರದ್ದಂಯಜ ಉಲ್ಮಿರೂ ಅಾಶಾಕೆಖಾಈ ಲರೀಅೆಯದ: 
ಬ! ಯ Ky 8 

ಈದಿ ಇಆಲಾಅ ಲ್ರ5 ರಖಾ ಲಔ ಎದದ ್ರೆಜಳ್ಳಬಲಿಕುಣೊಬ. : 
ನಾ sp ಇಡಾ 2 ವಿ ಸ pp ಚ ) - » ಅನ್ನಲಿರವಿಕುಜಂಬಅ ಭಜೆ ರ್ಯ ಕಾಶಿ ಬೆ'ಜ೫ ೮ಲಿಐಿ. ಖಲಿ: 

ಉರಿ: ಸ ಅಲಿ೨ ಜ್ ಭಔಿಖಾಬಿಬಿಖ ಅಲ ತ್ತ ಆಆ 

ಐಕೆಔಲಂಲತ ಈಲ್ಪ ಜಲಿಯುಕುಖಾಐ ಅಬಾಲ: ರತ 
ಇಶಾ, ಟ್ಯಾಪ್ರಾಸಲರಹ ಭಲಿ, ಇವರಲಲ ಕುಜ 

ರಲಲ ಔಯೆವಿ ಜಬಿಭಾರಅ ಲಿ ಜಬಲಿಜಿ ಇಲ್ಲು 

Rs 

ಖ್ ಸ ೮೮ ಆರು ರಲಿ ಕಳಿ ಐಲು ತುಹೊಂಡಿ - 
ಔಷದಿ: $3 ವಲಿಜಾಔ ಉಯಿರೂಖರಕ್ದೆ ಜಾನಿ ಕುುಡೊಲ್ 
ಈ ಜಾಜಜಬು ಎರಿ ಲಿಖಾರುಣ ದಲಿ ಜ್ರಲಿರ ಲ ಅಉಲರ್ರಿಕರಾ 
ಉರುಖ ಅಹುಳಿಶಾದಿ ಅಬೂಲೆಯ: 

ಜನರೆ. ಬುಲಿ "ಬಿಜಾ ಆಮು ವಜ ಹತೋಲೊಜೆ ಔಟು 

“ಐ ೫9೦ ವಿವರ ಜ್ ಜ್] ಜುರುಶಾಖ ಬಣ್ಣ ಕ್ರಯಾಯಂಗೆ ಜನಭ್ಯ | 



Cac: 

ಈ" ಜರಂಲಿಲಯ ತಬಲೆಜಲ ಜಟೆ ಪ್ರೆಯಿಯ. 875 

ಖರ (ರಾಢಿಲ್ವಆಜಯಿ ಜಲು ೮೮೫, ಜೆ ಯೋ ಅದಿ. 
ಬ್ರತೆಯಜ್ « ಕು ಬರ್ಟ್ ಜಿ” ತಜಿ ರನ್ವಯ ಅಧಿ ಚು ಲ es 

ಜರಿ ಅಶು ಬಿಜಿ ಭಾಜಕ ತಡಿ ಔಖಾಾಹುಉರ ದಿ ಈಳ್ಛಂಅೀಗೆ 

"ರಿಂ. ಆಕಿ ಜ್ರ ಎಆರಿದ: ಸ ಬೂತ Crees 

ಅಬಾ": ' ಜಿಳಅಟರಿ' ಕುಂದದ ಲಾಜಾ ಹ ಜಬಿಲೆಂಯಸಸೆ 
EGS ದು ಲಾರಹಣಿ ಪ್ರ ಜರ ಜಾ ವಿ ಅನಿಂ ಅಜುಡ್ಬಾ 

SE 
ಐ» ಭಕ ತಿ: ಡಲ ಬು್ತಆ ಸತ ತರದ ತ ಇ೦ ಔನ ಬರಲೌಜಾಜ 

ಒಲ ಈಕುರಿ ಈ ದೆಲ್ಲಿ ಅಜಔದ್ಷಿಯಖ್ ಈ ಹೆಂ ಲಿಲಿಲಿ ಇಲಂರಅ 

ಜು 0ಎ ಜರಾಂಖಾರಿಡಿ ಬೆಂ ಜರು ಈಂತೊಬೆ ಅಲೆ 

ಔನ ಜುರತಾಶಾಲ್ಟ ಅಯೆಬ್ದಜೆ: ಅಲ ಜನನಿ ಅಔ ಅ್ರಕುಂಡೆ 
ಅಲಲಿ ಕರಿ £ಜಹುರಜಔ' ಲಿಟ್ರ್ರಾಬಜಂ .ಅಿಬಿಲ ಫೆಜಶುಅ 

ಲಿಠಿತಲಿಣಿ ತೊಟ ಬಜಲಿತಆನಿಕುಜಬ ಅಳ ಭಜ] ಬುರಶಾ 

೨.೦ ಅಣ ಬಿಜು ಆಸೊಬ' ೫ ಮೊಬೆಚಜಡಔ: ಬೆೋಬೆಯ ೮೮೦ ಜರಿತಿಳು 

ಶುಆತೆಕದೆ'. ಅಂ ತನಕ ಖತಂ ಖಲಿರಲಿ ಜ್ರಲಲಲ 56 
ಈ 

ಖಾಲಿದೆೇ ಅಲಿಟ್ಟಕ್ಞಾಕ್ಸ ಅಲಿ ಅನಿ ಬಿಯಶ್ಲಳೂಡಿಲದ ಅಲ 

ಅಬಿ. ಿಜ್ರಶು"ರ “ಬತತ ವಿಸಾ ೦ ಅಜ್ಞಾಅ೫ ಅಯ ರಾಜಿ ಜು 

(ಗು A ¢ ‘A ys ಚ ಗ 

ಔದಲಿಜ್ಞ ಅಅುಜಿಖ ರಿಕಅಜಕ ಓರಣ ನಿಶ್ಚಯ. ನ ದುರ 

ಕತಿಕಿಯಸೆ ಔರ ಈಜ್ಜಠದ ರಬೆ” ಆಲಾ ರೆ ಈಲಲ್ಕಿ 

ಜಾರು ಖಲೀರಬ್ದಗ್ತಿ ಸ್ರರದ್ರೂಡೆದ ರೊರುಜ್ ಜ್ಞ ಅಯ ರಲು ೭೮೪೮ 

° ಲ್ಲ ಅಬಜ ಜರಿ ಇರಲಡಿಯಿಲ್ನುದ. ಇಲಾಂಸುಅ ಶಾ ಖಃ ೫ಜಿ ಜಲ 

*ಲಾ9ಆಜತೆ ಜುಲು: ತಡ" ದಿರಾಯೆಜ-' 

ಎಸ ಆಅಲಳುತಬವಔ ಉಲು ಜೌಯಶಾಢ ಲಜ್ ಔಯ! ಪ್ಲೋಯಂ. 

ಜರಾಶಕಾಕು ಹಬೆ ಲಘಶಾಜಿದೆಜ' ಥು ಗಶಾಶ್ಟಿ' ಖಿ "ಜಲ 

ಕ್ಷಲಅಜೆಖು' ಅಕುಠಕುತ3್ಲ ಯತಿ ಕರುಂ ಇಲಿ 99 ಅಜಿ 

ಏಜ ಜಿಂ. ಅಆ ಬರುಳಕಾರ ಉಬೆ ಅಜಿ ೨5೮ ಈಬಜ್ 

ಖಔರಿ ಟ್ರ ₹8 ಅಣಬೆ: ಕುಲೆಬೆರೌ ಬದ್ದಿರೆಳಾ9 ಅಶ್ಚಾಖುಃ 



ಆಯು 

ರಾಜಾ 

ed. 

್ಲು ಡಿ 

ಲಾಲು 

೫೫೮.1. 

dm 
KW PRN 

ಈ ಅ536ಶಿಯ್ಲೊಬ: ಅಲ್ರರೆಜಾಖಜ?ಅದೆ': ಪ್ರಯೆಲು: 

ಶಿ b ಲಾ 

ಯಿ ತ ಅಅಾಲ್ನೆ ಅಬುಐಲಿ; ಈಖ್ಲೆಬುದ್ದಿ ಇಕಾ ಇರೂಸಿ9 ' 

2 & 
ಕ್ಷ 

ಇ.ಆಲಗೆವಿ. . - ಇರು ರು ಲೆ ಯಬ ಈತ 3 

ವಂ ಬನದರ ನಜ ಶಾತಉಳಿ ಕ್ರಿಅಲೀೀಂದಿಖ ದಡಿ ಈ ಘಿ 

ಅಖುಲದಔ ಕುಬಿರುಲ ರಾಡಿ ಜಾಡಿ ದಿಲ್ಲ ನಲಿ ಾಯಐಪಔ ಬಿನ್ನಲಾಬೆಾ' ಅಬ ' 

ಜ್ಞಖು ಲೆಖಎಶುಳ ಬ್ರಪಲಿಲಿಜ ೧ ವಲಿ ಲವ ಅಶ್ವ 

ಯ ಬಿಕಾಂ ಖರಬ55ರುಕ್ಕೆ | ಐನಿಬಿಳುಣೊಬೆೋವೆ ಆಲಿಶಾಖ 9 

ಅಬಲಾ ಅಬ್ಟಾ ಜರ ತ್ಅ್ಮಜಿದೆ ಇಲಗ 
ಚಿತಿ. ತಳಕು ಈಜಲು ಇಸೊಬೊಜೆ ಅಖತಮ ಮಜ್ಯಾ - 

ಖಾರ ಲಾರ್ರಿ ಔರ ತೆ: ಇಲ್ಲಿಗ ಅಯಬ ಲ್ಲಲ್ ಜಯ್ ಅಬು 6ರ ಆಡೆ 

೮೫೬೮೦ ಐ ಈಜಿ ಬೊಯಂ.. ಅರುಣ ಯುತಿ ' 

ಕಾಆಗೋದ ಈಜುಲಿ ಬಿನಿರತ್ಂಬಲ ಉಲಿ ಅಜಖಸಬುದ್ಧಿ ಅಕುಕ 
ಮೋದಿ ಖಾವಿ ಕಲಾ ಇಲ್ಲದೆ ಕಸೆಎನಲ್ಲಿ ರಜ್ಜ ತೆ ಜಲ್ಲಿ ರಜೆ ಬ್ರಶ್ರವ: 

ಅೂಡೂ ಲ್ಯಾ ಭೂಯ. ಓ್ವರೆಜಸರಿ ಈರಿ ಎ೮ಉರುಲಣೆ ಉುಬುಐಲು.. 

ಜಲದಿ ಬಲ್ಲ ಯೆ ಅಉಅಎಖೌಬು ಐಜ್ಜುಲಿಡಿಕ: ಅಬು  ಓಹತೆ 

ಅಆ ಬ್ವರ್ನ ಒದ ಅರಿ ಪಾತಿ ವಿಲ್ಠಲಾಪಬು: ಲಿಲಿ೦ಿ ಛಶಾಖಡಿ 

ಇಲುಈ ಅಣುಬೆ ಇಂಧ ಲಿಲಿ ಅಲ್ಲು 5೦ ಕಲಜಾಶರುದು ಲಿಹು ಬಾಲುದ್ಧಿರಲ್ಪ 

ಬುಲಿದೆ ಅಜಾ ಜುಲಿಲ್ಲಿ ಅಸ ಂಂನಿಕ ಖಾಲಿದೇಣೆ ಲಜ್ಉಂಲ್ವ ' 

ಚವಳಿ ಅಯೆಬ್ಬಬವಿಕುಖಸಾಬ ಲಿ &ಳರಿ ಲಉೂದಿಜಾ ಡಜಾಬಲ್ಣ ' 

ಬರು! ಪಾಲ. ಬದ್ಧ ಅಘೋರಿ ಠಶಬಲ್ಲ ಅ ಲಿರ್ವಂಬೆಬ್ಬುಡಿ.. 

ಚೊ ಅಿೀಯಂಖಾಲಿಅ ಕ್ತುಂಖ ಬರಿ ಎಮು 

ಎಣ್ರಬಿ ಲಿೀದ್ರಾಅಸೆವಿ: ಇರಾೂರಾಇಅಲ್ಬಿ. ಲಿಜುಅ ಕ್ರಕರಿಲಐ ಜಾಲ 

ಜವಿರುಖಾದಿ. ಟಟ ಇದರ್. ಕಲ್ಲುಕುಲೊಹಾಲಿ ಇಡ. ೮೬೩ ' 

ಈಜಿ ಬಿದಿನಿ, ಬ ಬಲೂರಿತ ಲಳಿಯಯಾಂ ಉರು ಔರಿ ಹವ ಆಡೂ 

ಐಎಂ ಜಿ We ಅಿೀುೂಲುಬಿಐ, ಬ್ರಿಬಕ್ಸಾಬರ ಜವಕುಂಸೇಬೆ 
ಎ 

ಇಲ್ಬಿರಿಎ ಕು ಬೊಯ್ ಬರಯ ದಲೂ ೮೫ ಜುಂ 
'ಅಲೂಲಐ ಆಲೆ ಬ್ಬ ದೆಯಾಡಿತ್ ಲಿಲಾಹಿ ೮ಳಎಆರು ಎರಬ ' 



ಈ ಆತೊಲಿಜಂಬ ಅಲ್ರರೆ ಶುಯಿ 'ಬ್ರೆಯಿಂಿ: 1188... 

ಠಜಿ: ಅತಾ ತಿದಿ ಯಿಬ್ಕಾ ಅರೆಘಈನನ್ನಿ ಆಗೆ ಲಿಜಾಜಿಅ ಜು:೦ 
ಅಯಿಖಜ್ಜಲ್ಖುಯಿಜ್ ಜಲಿಅಜಲರಿ .: ಅರಿ eR ಎ೦ 

ದು. 25೮0 ಕು ಶಾಖಾ ಜು ಅುಜ್ಕು ಇಚಜಾಇಲಿದ್ದ ಈ ಈರಾಕ್ವಾಣ- ಲಿಇಶಾಸಸೆ, 

ಎ. ಬುಸ್ತಿಲೊರಳಿ ಡಮಿಯಖುಲನಿ, "ಇಲಲಿ ಬಳಿ ಎಘಭಯಾಡಿಲ 
ಬ್ರಂನಾಜವಿಕುಜಬೆವದಿ ಖಿಬೆವಖಂಲಯಾಲಿ ಅಬಿ ಂಬಕೌ ಬಿಜ ಯಕ್ಷಿ 

Es. ©೦ ತೆ ಜೂ ಲೆಥಿ.. ಆದಕ್ಕೆ ಮೂಲ್ ಲಬಿಬೆ ಇಜ್ಯಲ 
ಲು ಛೂಲ್ಬದಿಲಿದ್ದ ಅಜ್ಜಾ ಈರ ಸಲಿ. ಅಲಾಕ್ರಾಜಾಯ ಆಲಕ್ಸುಯಿ 

ಜಂ ಲೀಾರುಜಗೆ ಭವಾನಿ ಜರಿ ಯ ಬುದ್ದಿಗೆ ಲ ಜರೆ" ಪ್ರಚಾರ ಲೋಧಿಯಿ 
1 ನಿಖಾ ಸಾ ಜ್ರ ಈರ ವಿ ಓರ ಹ ಸಿ ಇದರಲ 5% ಯಜು 
ಛೂ. ಔಧಿಮಲ್ಬಂ, ಅಿಬುಲಔ ಜೀಯ ಲುಪ್ರೂಜಔ ಡೌ ಜಾಲಿ 

ಅಲಖಾ ಅಉಜೆ ಲಬಜಾಣು ಆನ್ಟಾಇರೆಆಗೆ ಇ ಖು ಧಿಕು. 

ಔ೦. ಅನಿಲ ಜುಖ್ಲಡೇಶ SSRN ಲಜ್ ಔಬಿಸಯಜಗೆಕುಃ 
| ಬತ ಬಿಅಂಲಿಖಲಿ ಎಬಲಿಐ ಅಳು ಅಲ್ರ ತೆ -ಬಿಐಂಂಂ್ ಇರಾ 
ಬ್ರೊ. ಇಲಿ ಔಬಖಂಯಬಾಡಔಿ 'ಅಜಾಣಲ್ದಿಕು ಈರಿ ಅುಯಬ್ದಿಕು. : ಇಲಿಉುಜ್ 

ುಘೌನಬೊಲುಅ ಎಲ್ರ ರಾಖಿ ಚವಿಳಅವಲಿ ಫುಲ್ಲು ದಿಲಿ ಇರು 
ಅಲುಬ ಇಯೋಂಕಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲು ಲಔ ಜಮಿತಿಘುಣ ಸೋಟೆ ಆಜ್ 

ಹ 

pe ಬಾಡು ವ ಸಮು ಘಿ ಮ kar ಚಿಷ ಎ ಅಲಿ ಅಜುಜ್ಞುು ಬಿಲ. ಜದಮಿಜಾಜನಲಿದ್ದಿ ಅವೆಜಜಬಿಕುಎೋಬೇರ [s 

ಈ ಈ 

| ಅಆ ಅತ ಅಜರ ಖುವಿಹಿ ಶಾಲಿ ಜುಶಿ ಖರೆ 9೫3 ಔಜಾಚಿಖೆ ಬಳ ರಲಿ 
ಈ. ಎಬ ಕ್ರೀ ಲಿಖಾಜಔ ಮೂ ಅರಅಸಲಿ ಅಬಲ್ಲಿಕು. . ಬಂಜುದ್ದಿರಂೆ 

ಲಜಅ ಅಲ್ವ ಬುಖೆಬುಕೆಬರಿ ಈಅಶಲುಬ ಲಾತ'ಬಬೆಜ್ಲಾವಿ6ಲ ಯಕ 
ಈ: ಅರಿಂ ಉರಯ ಹಲ್ಲ ಉದಯ್ ಬ9:ರೊಂಕೆಲ್ಲ ಬಂಟ ೭ ಅಬಿ 

ಉರಿಗೆ ಉನಿ ಆಟವ ಇನಿ ಬರಿತಾ ಾಬೆರಿ ಔಣ 
ರಬ ಬೃಯಿಸತಿಮೂಂ ಬವಖಾದೊಡಡ* ಯಾರಿ ಓದಿದರು. 

ಈ... ಔಜುಸಿಎಖುಳ ಓದಿ ಜಿಡಿ ಉಾಜಾರಘಿ ಆತೆ €ಜೆಕ್ಕ ಇಂಟ 
ಅಂ. ಅ ಅರಿಶ್ರಯಣಿ ಜರಿಳಿಲಖಲ್ಲ ಉಂಡೆ" ಲಿಥಿ ಜಲಳಬಿರಲ್ದಲ್ 



876 ಈ ಆರೊನಿಜೆನ್ಕಯ: ಅಲ್ರ5ೆಲುಯೇಗೆಅಲು ದ್ರೇಯಭು 

ಇಶೋರಾಯಿ ಅಳತ ಶಾರಿ ಉಖಿಚಾಖ ಜಾ 'ಬಜಾಾಜಾಶಾರು ಈ ತ 8 

ಅಪ್ರ. ಇ ಆಣೆ ಶಾ ಲಿಜ್ ಸಷ್ಣುಕ 2 ಸನ 1[ ಸ ಯ್ ವ ಲಿ೮ಣ ಈ 2 ಸಾಧ 

ಲಿಜು ಕಂಇ ಸರಿ ಥ್ರ ಯ 23 ಸ್ರ” ಸಿ
ಸಿ: ನಭಭಿಜ AR ಇಬ ಟೆ ಜಾಲ ಜ್ವರಿ ಲಾದ ಈಜಿ! 

ಉಡಿ ಹುಲು) ಪಿಡಿ ಲಾಲಾ ಜಲಲ ೦. ಇಲಲಡಕ್ದಿ 

ಈ. ಈ ಜನ ೨ನೆಯ: ರದಿ ಇಯಲ್ಲ ಬೂರೆ: ಓಬಲಾ [5 
ಕನ 

ಗ್ದ 

ಲಾಟ್ ಅಜಾ ಓಜ ಚಲಿ ) ಮುಂಬ ಅಬಾಲ ಔ ಜಾಲ್ ನಾಶ್ಲ್ಯಾಯಿ ' 

| &C 

೨೭2 1 

ರ್ರಿ. ಆಆ ಜರೆ ಮಜಾ: ಬೆ. ಲಲ ಲಾಹಾಶಾಢಿ ಬವ] ಓಲ 

ಐ ಬಕ್ ೨ ರ್ ವಿಲಿ ಜಟ ಖಾಸ ಓಧಿಆತೆ. ಆರ ಈ ಅಲ್ಲಿ ,ಚಿಕು . 
ಮಿ : SIE ೩ ಕ ಕ & | 

ಈ. ೨5 ಖಿ ನ ಎ ಕನ್ನ ದಾದಿ ಬಿಜ ಮಘ ಬಬಲಾದಿ. ಲ್ಲೀಲ 

£ ೧ ಸ್ಸ We; ಬ ಲಾ ವ Foo ಸ್ಸ ಕ ಕ 4 y 

£ ನೀರೂ ೨55ರ ಲುದ್ರಔಖಬುಧುನ ಧಿ ಕ ಅನು ಲಿ | 
ಈ). ಅಜಾದ್ ಈ 2೭ ೫ Fon ಛಾ, ವಾಡು ಜಲಲ ಎಲಲ ಜರಿ 6 ಬ್ದ 

ಗ ಗದ್ದದ pe ಜಿ 
ಬಿಜೆ ಪಔಸು3ಂರುಳ ಲಿಚಿ ಓರಾ ಜನಯ ಯಿ ಔಲಿಾಯ್ ಜಲು ಖಗೆ 

ಜಿಬಿ ಅಕುೂಅಅ ಜಲ್ರುಪ್ಲಿವಿ ಅಖಾಔಖಿಬ' ಮಜ್ಯಾಖರಳ ಜನೆ ಲ್ಲಿ 
ನ ಖಿ ಗ) ಜಾ Vy 

ಈ ಈ. ಇನ್ನಶಾಸ್ಟಾ ಅಲ್ರಾ ಯ ಪ್ರ ೨೪ ಜರಾ ಅಲಿ ಔಿಅರಜಫು ಅ 
ಚ 

ಈ೨ ಏನ ಸ ಬಿಳಿ ರೊಪ ಘಃ ಜನತ ಅನೆ ಲಕ್ಷಿಕಜಲೊಂ9 

ಡಲ ಹಂದನ ಬು ಈ ಜಃ ಚ್ಚ ಂಜಾ ಜಾಡಿ ಬಜ್ರ್ಜ್ಳಲ್ಲಿ ಸಕು ಬರಿ 

ಅಭವ ಧನಿ ಕುಮ ಜಮ ವರ ಜಾಯೆ ಲು ಆತೆ ಬಳಳ ಓಿವಿಎ್ಟ ರಟ 

ಚಾ ಣೆ ಔಜುಖಾದಿದ್ದಿ ಹ ಹೋ ಲಿಜಪ್ರುದ್ಲಿ ಎಬಾಜ್ಞಾಣ: ರಾಜ ಳಿ 

ಈ ಔಯ ಅಸೆ ೨% ೨ ೦ರೂಜಾರಿ ವತ ಇನೆಯಿದ್ದಿ ದಟ 'ಬಾಲೆತ ಆಸೆ ಅಶು 

3ರವಐಿ *ಲ್ದಬ೦ಿ ಕಾರೆ ಖು ಉ) ಶಾ 5ಔ ಬೆಂ ಅಂ ಈಜು 

ರಾಂ. ಮುಳಿ ಜರದ ಲತ ಲು ರತ 3 ದಹ ರೆಲಿರಾರುಜುವಿ- ಇರಾ ' 

ಅರಾ ಇಲಿ ಆಶುಸ್ಧಿ ೪೬ ಜಾಇ ವಿರು ಚಿನ ಪ್ರಾಯ ಲೈಲಾ ಲುಸ್ರೌಅಲ್ಬಬ್ಟಾ , 

ಆಖ: ಲನ ಡು ಹಾ ೫ ಪ್ರಿ ಜಾಣೆ ಹ. ಬಿಬುರಒಪಾ ಜಿಚುರಿ ಕಲಹ 

ಬ್ರಣಾರಾಲ. ಜಿಕ ಎಮಿತರುಗೊದ್ಬಿ ೫ ಬರುತ ಆಕೆ ಆತ್ಮನು. 

ಜಾಷಾ. ಬಾರಾ ಅಜಾ ಘಾ ಬಔಟುರಲಲಿ್ದ ಬಸ್ಯ ಯಿಲೂಂಜು 

ಅನುಜ ಧಖಾಜ್ | ಮಿಬಛಿ ಅಬಲೆಬು. 



೮ ಜನಕ: ಇಲ್ರರೆಶುಜಿಜಂಲ. ಪ್ರೌಮುದಿ. ' $77 

€. ಇಲಾ ಔಟು ಬ ರತ್ ಅಲಿ ಅಬಿಜಂವಿನ ಪೊಯೆಜರಿ: ೫ಾಐಬಲ್ಲಿ 

, ಈಜಾರೆ'ಬಿಜಾಶುವ ಜದ ಸಯಲ ೮೬ ಅಕುಂಜಜಿ ಲ ಧಯ ತೆ 3 ಎಂಬ 

ಹಬಾ ಸವ” ನಂ ಧ್ಯ ಕಶಾಧ್ರಿ ನೈ ಅಸಲಿ ಇಜುಲಸೆ ಆರೆ ಇಲ್ಲಆಸೆ 

ಖಾದಿ: ಪೌಲುರಅ: 9೭ರ ವಣರಸದರ ಮಿಯಾ: ಬಾಲಾ) ಇವು 

ಅಜಾಖೌಡಔಎಬೆಖಾಧಿ: 'ಈಸ್ಸಈಬಿಜ್' ಲುಔಬುರಂಂದ ಔಲ್ಪೂಯೆಯ 

ಛಾ..ಇರಾಲು9 ಲವಿಕುಲ' ಖಲೀವಿಖ ಅಯ ಆಔಂಜಾದಿಕ್ಟಿ. ಅಳಿಲ ಯುತಿ 

ಅಲನ ಅಿಲಾಜಾಧ್ಲಿ ಅಹು ಇ ಇಂಧ ಅಾಲಟ್ರೆಯ ಬೆಂಡಿ ೮೪೮೦. ಈಟಜಲಾಲುಲ್ಬ) 

ಅನಿಲಗೆ ಅಬ 'ಕ್ಷಿಶುಜಬ್ಬ ನಿಯೊಯಜೌ ಆಸೆ: ಲ್ರರಾಖಚಕಿಂಂಲ] 

ಲ ನಲೀ:  ಇಕುೂಖಿ. ಔಜ್ಜು ಜಿಉ ಖ ಅಉಯಬನಲ ಜಲಿಳಿಖ ಹಾಅ! 

ಡಿ ಬಿಖ:ಲಿಲಿಲಿ' ಉಂಡೆ ಹಜಾರ: ಖು ಶೈಲಾದುಕ್ದಿ: ಇಲ್ಲಿರಂಕ 

'ಈಉಊ ರುಖ ಇಲದ ದಿನಂ ದಜ ದಿಲಬ ಆಉಯುಲ್ಟ್ವಯ-  ಹಿಪ್ಪುಕ್ತಿ 

ಅಟುರಿಲಿ: ಅಜ್ಜು ' ಬಲಿ: ದಶರಜಧಿ: ಬೂಮಿ ಜಾಲರಿ. 

ಲಿ. ಇರೂರುಅ. ಬಲಿ ಬಬಿಳಿಆಾಣಔ' ಅರು ಜ೭೫ ಬಳಿಜರಂ ಔೇಶೀಿ 

"ಕು ಬಂ ಲಿ ಬಿಐ ಬರ ಅಾಜನೆಲಿ ಲಿದೆ: 'ಬರಿದ್ದಿಲ್ಲಾಲ್ಲ ತಾತ 

ಣಃ ಅರಿ. ಬಿಬಾಸಾಲಾಖಡಿ ಪುಲಿ ಬಡೆದು. - ಅಖುೂಜಾಿಔಬಿಬೆ ಬಂ 

ಅಬಲಾ ಲಿಲಿದ್ರಿಲಾಯಿ ಕದಿ ಬು ಆ ಔಂಕುೂಲಾಅ. ರುತಿಆೊಯೆ ಅಂಥಾ 

ಅಳೂಕುಖರ( ಬಿಜ ಎಟ್ಲ್ಟೂಲ್ಲಿಅಾಬ್ದಕು ' ಅಕುಲಿ ಪೌಶುರ ೮ ಅಜರಿಯಬದ್ದಿ 

ಲು. ಇಬಲಿದಾಖ ಹೆರ ಆತ | ಉಜಾ್ಲೌರಿಆಾರುವಎಪ್ಬಾ. ಬಲಿ, ಅಲಿಜರ 

'ಅಈ 37 ೮೮ರ) ಆಲು ಈಶ್ರಿಖ ಬಲಲ: - 
ಈ ಅಲೂರಿಖ ಲಲಿ ಡಿ ಖಜಾನ ಅರಿ ಆ ಜ್ಞುಲಿರಲಿ ಚಲೇ ಬ 

ಬಲೆ ಔರಾಖೌಾಲ ಈ ಬಿಲ ಅಂ. ನಾ ಲಕ್ಕಿ ಹ್ ಜರಈರಿಲೆ 
೧೩. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೂ. 6ರಕುಅಖುಅ ಖ್ ಮಿ ರ್ಯಾಶುಲಿ ೪ ) 

ಅರ ಜರಲ್ಚಾ, ರ ಡಿಕ ಬಿಬಿ: ಕುಜ: ಉಲಿ ನನದರ ತ ಐಲ 

6: ಅಜಾರು: "ಬೆಲಂ: ಅಯಯ. ಅಲಿ೦ ಜರಿಯ ೮೦ 

ರರಿ' ಜಶುರ ಇಖುಶಾನಲ ಅಔಜಲಿ £ಬಲಲ್ಲಿ ಅಳುಬಿರಿರ 

ಬಜೆ ಲಲೌಲ್ಸಿ ಲಜ್ ಜುಮಿರಐಜೆ ಕಠ ಬರಿಿಟಬರಿ ಭಜೆ 
Xx 



8 ಕ್ ಆಶೇಾಕ್ಟಹ: ಇಲ್ರರೆರಾಖಿಗೆಯೆ ಪ್ರಯೀಯ- 

ಅಧ ಔವಿ £ನ್ಸೀದೆಿ. ಆಈ ಅ್ರಲಿರಿೀಯಔ' ಬಲಿಜಾರ' ವಿಜ್ಞಾಬೆ ಆಲಿಜಾಂ0ಲ್ಲಿ 

ಬಿಜಾಘೂತಯ್ಧ ಔಯ ದುಜೆಲ್ಬಲ್ಲ ಕಉಂಜಾದಿ ಅಜತೆರ್ಸ ದೆರಿಬುಕ್ಞಾಿ. 

ಎ ಡುತ ಅುೌಲ್ದಿರಿ ಅರ ಜಜ್ಜಕಾಲಿ ಅ ಜರಲಿವಔಿ ಟಾ ಆಬಲ್ಲಲಜಸ ಅಲ್ಪ 

ಜಲಿಲಿಅಎಲ ಯೆ” ಡಿಜ& ಐಡಿ ಬರುತ್ ಅೀಟಿ ಆಜು 

ಅರು ಅಜ್ೌಬುಲ್ಧ ಬರಿ ಬುಮಿರ ಆಲ್ವ) ಅರು ಚಾಟು ಇರು ಪುದೆಲಿಜ್ 

ಜಿಡಿ ಪಾಲಜಾಜ್ ಛಜ್ಜಾಲವಿ ಅಜಜ 690 ಬೆಂ. ಅಲ ಿ ಎಆಲಕಾಅತೆ 
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ಅಬೆ ಆರಿಶ್ರಾಜಲಿ ಉ9ಜ್ ಜ್ರ ಕೆಲ ಬಲಿ ಬುಮಿರ4ಡಿ. ಇಲಖ 

: 058 ಹಾದೆಜಿ. ಪ್ಲಾಜಲಿರಹ್ಅ. . ೨ಎ. ಅರತ 

`' ಜ್ಞಾಲಿಶಾ: ಬಿಡ ಜವಿಔಜನಿ ಅಂಕು ಉಲಾಖಾ:ಅರಿರಿಲ್ದಾ ಇಂ 

ಅ ps en maf ಗಾ DN ‘amd ಭಾ 
ಜಾ ಅಅಟಿರಿ ಅಕುಯಲಿ ಯಷ ನಾಯ್ಯ ಆನಂ p ತೂಲು ಬಿಜಾ: ei" 

ಗ AE ದಾ A y ಎಂ 

ಐ ುವಖರಂದಿೆ ಈ ಬವರಿ ಕಿಲಿಶಾಡಕಿ ಮ ಭ್ಲಾಠಿಷದ್ದ 

~~ ಲಿ 

9 ೫ ಗ © a 

) 

N64 ನ 
IY, ಘೊ (; KD) $4 (ಕೆ) ಟ್ರಿ) 

Ay 

ಬ 
(| 

ತ ಗೆ 

a0 3) 2 ಗ ಣು y 8 
ಗ್ರ ಸ | 

SE ೪) ಸ. (2) 

ಕ 

| 

ಸ 
vs ಜಿ 

ಲ ಲ ಈ 3 (*) ([) Y ( ಭ್ರ 

ಆಜಿ ೦ ಜೆಲಫಿಜಾಜಿದಿ ಶರಧಿ ಹಾರಿ ಆರಿ ೩ಅಪ್ಲಾಯೆದಿ. 

ಐಡಿ ಅಮಿಚಾರ ಆರಿ ಅಅ ಕುರ ಭಜ ಜಾಲರಿ ಬ್ಲಮಿಜಶಾರುಅ 

ಅಲಿಳೂಲಔ ರಿಲಾಲಾರಲಾ ಅಂಗೆ ಅಧಿ ಎಬಾರಔಿ ಬಬರ. 

. ಈಜಿ ಇಯಿರಾಖಕೊರುಈ ಲಿಯೆ ಜಲಿಉಕುಖಐ ಅಬು ದಿ ಇರಾ 

ದಿ ಬಿಖಾಕ ಬ್ವಮುಗಅಾಯಂತೆ ಲಲಿಂುರು ಕದಿ ೮೪ ೫ುಲ್ಟ ಇಂಡಿ ಅರಿ 

ಕ ಅಘುಕಾಜಂದೆ ರಿದ ಜಿಲಾಲಿ ಲಿಯಾ ಅರಿ ಓದಿರಿ. ಲಿ 

ಅಜುಜಿ ಆಸೆ ಜಲಿಿಲ್ಲ ಅಡಿಬ್ಬಬೆ ಪ್ರಬಿಜ್ಞಾಜರಿರಾೊಬೆ ಜ್ಷಿಕುಜಾಜಾಂದ್ರಿ 

ಜೃಅರಿ ಅಲಿ ಎಲರಲಪುಳಸಟೆ ಅಲ್ಪಿಜಲ ಅನ್ನಿ ಿಶಾಬ ನ 
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ನಜ ಅಂಬಿಐವಕುಣಂಬೆ' ನಂಜಿ ೨9 ಜಲಾರಹ್ಳಿಕ ಕಡಿ 
ಲ ಬಜೆಯ ಕದರಿ ಅಜರ ಜಬು ಪಜಲ್ ಲಪ ಲಿ ಇಲ್ಲಲಿಯಲಆು 

ಉುಜಗೊದರಿ : ಶಶ ಅರಳಸ ಲಾಚಿಜಾಢಿ ದಾಯ 
ಛಜಾಸಂ್ಯಟಿಲಿಲ 5ಲಿಜಾಖ ೮೬% ಬ್ವಕ್ನಲಿ ಅಬನಿಕುರುಬಂ ಜತೆ 

ಕ ಅಬೆಭದ ಜಲುಕ್ತಾಣ- ಎದ ಅಬಾಲ 2 ಕಾರಿ ನ್ದ 

ಡೆವಿಶಾಠಯಜಸೆ ರೆಡರ ಔಮಿಜ್ಞಾ ಛ್ರಇಲ್ಫಲಿರಿರಆಸರಿ ಆತಿಜಾಜ್ಈಟ ಬ 

ಅರಖ್ಭಲಿಜಿೆ ಲಯದ ಜಾರಿಚಾಯಿ ಅಂಬಾರಿ ಅಅಿಲಬುದ್ಷ EA 

. ಜಅದೊಬುಔಂಲ್ಲ. ಲು ಕುಟ್ಟರತ್ಕ್ತುಬಿ... ಅಂಕು ಔಸಿ 
a ಬಠಅಕುಂರಜ್ ಭಿರಂಯ ಅತುಲ ನೊರ ಅಶ್ವ ಸ 
ಬಿಜೆ ಜ್ಯತಾರೆೊಯಿಖದಲಿ. ಬ್ರರಿಳಂಲ ಔಜುಜಿಆಲ ಸಹ ಬರಧಜನಿ 

i ಅನೆ ಅಲಬ್ಬಜಲಿಕುಖೊಬ ಆಜು ಖಲು್ಸಿಯ. ರಿತ. 

nl ಖೆ ಕುಜುವಿ ಈಲ್ರಿಆಸಕು ಚ ಈ ಬ್ಲೀಯಬಿ ಅ ಅಮಿತಿುುಭಭ 

ಈದಿ ಕಲರುತಿ ಆನ ಹಜ್ ಇಬ ಸ ಜಾರ್ ಜ್ಞಾಯ. 

ಲಿಜ€ ಆೆಲ್ರಶ್ರಿಜ: ಔರ ಜಆಂಆಔ ಬಠುಲೀಂಜ್ ಜಜ್ಔಬಿ ಥಾ 

ಐಕ್ರಿಜಸ್ಲ ಇಲಾರೆೊಯನುದ ಆನಿ ವಿನಿ ಜತನ ಯ್ಚಿದಿಶ್ರಯ 
ಇರಲಾರ ಅಲುಬೆ ಅಲರಿಯರಿರುೊಬೂಯ ಹ್ಯಿಪ್ಪು್ರಜುಯಿ ರಜ ಬಲ್ಬು 

ನಿಲ ಜಲು ಕುಖೊಬೆ'. ಇಲಾಂರಣಿ ಜನರ ದರು. ಕ. ಅಲ 
- ಔರಿಆ3೦ ಬೆಂಜ್ ಜಲಿಲಮಿಕE ಇಜಾಲೆದ: ಇಜ್ಲೌಖಬುಲ್ಲ ಇರಾ 

ಅಜತ ಅಅಅನ್ಸಾ ಬ್ರಮಿಶಳಂಬಜ್ಲಾ ಬಮಿೂಬಿಲ್ಲಾ ಬಿಡಲಿ ಇ ಇಷ್ಟ 

ಲಖಿಸುನ್ಸಿಬಿಕ್ಟಾಖ: 

ನಿಂ ಮಿತ್ ಿ ಬೊಕುಅ ಜುಲ ನೆ ಅಟುಯಿ -ದಿಲೌಬ ಮಾಔೆಬಯರಿ 

ಉುಜಿ ಜ್ಞು ಕಜ ಜನಯ ಬುಲ್ಲಿಮಿತಲಅಾ ಕೋಯಿ, 

pe ಜನಿರಟ ಅಂದ ಒಕುಲಿಲಿ ಉಚರಿ ಅಣುಅರಾಸ ಬ್ 
ಎರಿ ಇಲ್ಬಾಳ್ದಾರು ಲಸದ ಆಲಕ್ಷಾಬಾಧಿ ಕ ಜಾರೊಂಯಹೂಂದಿಕ್ದಿ 
ಪ್ರಿಬರೆಲಜೌಜಲಔ ಬಿಲ ಆಳಲ್ಲ. | 

ಅಲಿಜಲಿಆಕ್ತಿ. ಎ ಟ್ (| ಫುಲಜರಿದುಲ್ರಾಜ್ದು ಆ: ಆರೇಯಿ 
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ದೆ: 

Em. 

ಈ. 

ಲಾಈ. 

Gu. 

Rs 

ಅಂ ಅ5ನಿತಲಂಿ, ಅಲ್ರರೆರಾಬಿಜಸೊಲ ಬ್ರೆಯಿಯಿ 

ಐಂ. ಉರಿ-ಾಣ. ಈರಗ್ವಿಆತಿ ಬಾರ: ಬಿತ್ತ ಲಿಇಜಜ್ೆ 
ಅರಿ ದಿಂಜ ಇರಾಜಾಖವಿ ಜಾ ವಿನಹ ಜಖತಿಬಿಜೆ ಬಂಗಿ 
ಅಪಿ ಜಂ. ಬುರಂಬುರಿಂಲು 3. ಜಿಸ್ಟಾಇಯದ ಲಿ ಲಿ:ಜಿ 
ಅಲರಿನ್ದಲಬ ಮಡಿಕೆ ಬಳೂಂಧೆ, ಔನಿಲ್ಲಾಯಬಿ.:' ಅಜ 
ಔಟುಖಾಯಿ' ಲಿಜುಲಿಜು ಉಳ ಆಧ ಗೊಣೆ ಅಜಲು ಆಕಎಲ್ಲಾತ3 ಲಯ 
ಕಾ ರಿಬಲಾ ಬಲರುಲ್ದಿರಖಗರಿ ಜಾರ್ ಜಬ: ಹಾಡಿಕೆ ಜಾರ 
ಉ೬ಗೆರ೮ಾ.. ಔಗ್ಟಿಆತೆ ಅಂಬೆ ಇಜುಲಿ. ಬ ಶಹ್ಐಬೆ' ಬಳು ಲುನ್ಷಕೆ. 
ದಿರುಲ್ರ ಅಮಿ ಬಲಿಶಿಲಲಖರಿ, ಲೆ ಲಜಜರತ್. ರು3ಟುಜ್ದಲ. 

ಆರೊ. ಲಿಬಳೂಂಬಿರ ಖಾಜಿ ಇರುಅರೆಸ್ದೆ ರಲು ಬಲಾ: 
ಖ5ಂಜಾಖಾಬ್ಬಾಜರಿ ಔಮಿಬುರ*ಖ೦; ಆರು. ಔಲ್ಲೂಲುಲಿಿ, ಇಯಶಾಖತೆ` 
ಅ ಬೂಜಾಲ್ಲಿರಲ್ಲಿ ಎಂಅಂಬುಿ ಜಾದೂ ಈರ: ಎಜಿ ಯ್ರೂದ್ಧಿ 
ವಿಲಿ*ಎ೦ಂ ಲೆಬಶ್ಪತರಿಲಾದ ಜಿಲಾ: ಔಶುಶಿಲ್ಪ. 5೬1೦ ಎಬನ 

0%: ಲಸ ಕ ಡ್ರಿರದಿರಿ ಜ್ಞ ಪಜ ಜ್ರಜಯಆಗೊಂಯೆ ಲದದ್ದಿನಿ್ಜ. ಇ. 

ಅ. 

Pk 

ಭಜ್ಞಾಳಡಮಿ: ವಕ ಜಾಸು ಎ ಅಲಾಯಿ. 
ಆಣಿ ಅಸ್ಸಿ. ಲ್ಲಾಶಿಲ್ಖಾಮಯೀೀಲ . ಜನನಿ: ಔನಿಲೂಂಾ ಲಿಆನಿ9ಿ 
ಬಿರು ಅಲ್ಲಮ ರು ಆುಸಲಾಜಶಾ ರಿ ಭಲ್ಲುಸಬಳಿಬು5 ಗೆರಿ ಅಮಿ: 

೮. ಗ್ರೀಂಜಾಲ್ೆಬ. ಲಾಜ ಈಲುಕೊರ೨ ನಮಖಲುರಂಲಿ ಲಖಿ 
ಬರ ರೋಗಿ: ಕುಜ: ಅ್ಯಾ ಲಅಲ್ನಿಬು: ಎಂ್ಣರಿಜಮುಳುಣಿಂಚೆ - 
ಅಜರ ಬಲುರಿದೆಾತಿ, ಖಕರ ಯಸ್ಕಾ ಲಾರ ಈ ಗಾಡ್ಗಿ ಔಯ, ಜ್ರ 
ಈಲರಾ ಇಂಜಾಲಿಆಗರಿ ಅಕುಲು ೪ ಬರಲಿ ಬದಿ ಲಿ9೮ ರೊಂ 
ಜಾಅ ಲೆರುಕೊಲುಅ ರುಂಜಿಲೆ  ಎ೦ಲ್ಲಜದೆಆಸೆ; ಬಂದಿ ಇಬ 

ಅಗೊಲ್ಲಿಂಲ್ಕಿಲಾಬ್ದ ಅಬಿಖಂಯದೌ ಲೌಡಿ ಲ್ವಇಅಖನೆದ. ೦ರಜರಿಗ್ವಾಲ್ಮ ಲರು 
ಈದ ಈ ಔ೨ಂ ಐದರ. ಸು ಜಯಕ್ತಾಯ. ಅಲಿಂ 

೧5 ಉಿತಿಮಕಗೊಾಬಾಯ್ ಗ್ರಿಲೂಲುೂ ಐನ್ಚಲಾಂು ಲಿಯೆ 



CAs. 

7:೬. 

ಅಗಲಿ. ಅೀಕುಜೆ ಔರುತೊರು ಇ 

ಅಂ. ರ್ನರ- ಹು ದ್ವಿಜ: ೮೫ ತಲಲ್ಲಿರು. 

ಕಾರು ದ್ದ ಹಮಾಲ ಬಿಲ್ ಈ ೯ ಲಾಯದ ಇಲ ಡಿಜು 

8 ಅದ ಅರ ಅಜಾ: 6೮ ೮35655 ಈಜು ಖಾಲಲಲಿಲ್ ಬ 

ಇಯ ಅಂ "ಅಲ್ಬಂ "ಕುವ ಬಜ” ಬದನೇ: ಅದ್ರೆ 

ಲ್ಲಿಲ್ಲಿಶಾಕುಂಿ. ಐದ ನನಾ ಬದಿ ಅ ನರಗೆ ಬರ ರಾ 

ಅಲಾಅಿ. ಈುಲಿ ಬೌಮೆವಿ ಇಜೂಲುಿ: ಲಾಲತಿ: ಅಬಾಲೆವಿ ಲಲಿ 

` ಮುಂ ಬಕ್ರಾ ಉದ ಈ 'ಜಿಜ್ದುವಿ ಅಲಿದ ಈದಿ. ಜೊದಿ. ಅಬು 

ಇರಾಾಈದ್ದಿ. ಖೌಖ್ಅ. ಕಿಲ ಲಿದೆ ಜರಡಿ: ಬಾರತ ಬೃ 

ಲ್ಪಿದಿ-ಅಖಾಜಿಖ ಲು ಲಿನ ದಡ ಜಾಯಪ್ ಲಜ್ಉಂದಿಡಿ ಔರು 
ಗು ಈ ಅಲ್ಲು. ಕಲ್ಲು ಹೊದೆ, .. ಈಲ್ಟತೆ: ಅಲಲಿ ಎಲೂಬಿಖ3 

ಲು ಜಅಿ; ಬರಿಿಜುಖ ವಜ ಜಯಲ. ಇದಿರಲಿ' ಆಜಾ ಬಿಕ್ಕಿರ ಜೌ ಅ 
EE KS ಧದ > Po ಇರ್ ಷಾ ಉರಿಯು ಇಬ. ಬೇಲು ಖಂ" ಇರೂಳಂ ಕುಲೆ ಔಂದೆದಿ. ಅನಿ 

೧ ದು ಧ್ಯ ಇ ಸ್ ಟೌ ಸ J `ಸ 

ಅಜೆ ಲಿತಯಲ್ ಇಲ್ಲುಜ್! ಬಣಕುಯಿ ಲಾಬಾಲಾುಲೆ'ಅ ಗ್ರಿರೂಲುೂ ಫು 
el 

ಸಥಲ ಅಧಿ: ಕುರಿ ಕಜ. ದಶಾ ಎಲುಅ. ಶ್ಯ: ಜರಿಈಷ 

ಜಾಆಗೊಬೆ ಬರಿಯ ಕ್ಷಿಖಾಯಿ ಅರಿ ಇಸೂಲುಲೆಣದ ಜಲ ಎಲ್ಯ ಲ್ರೂಲಾರಿ 

ಲ್ಶಖಾಯಆಗೊಯೆ ಜೂಬಲತಾಲಿಲ' ಅ ಔಕ್ಷಿಂಬೆಬುಡ ಜಖ್ NE 
ಅಬಿಜಿ ; ಲಿಜೌ9ಿ ಬೊಡೆದಿ.- ಬಲ್ರಬಜಾಲಾಲ್ಲ. ಕುಂಬ ಈುಬೆ ಖಿ 
ಆಕ. ಅಯಿಶುಜೋಖ. ಉತ್ತು ಅರೆದ ' ಅಕುಜ೦ ಕಯಯ ಬಿರಿ) 
ಅನುಂಕಯಲ್ಲಿಖಾ . ಜರಿ: ವು ಖರ ಆರಿಐಕ್ವಾಯ- ರ್ಕಿ 
ಜಾಲುತಐರಿ. ಈಸುತಿ ಉದ ಬಲರ ಇರುದಿಜುಳಿ 2 ಈ ಬಖ್ರೆಐಜ 
ಈರಿ ಬುರಜ್. ಡಬ... ಫೊಜುಾತಸಿ ತೆಖಕಂಡ ಯ್ಯಾ 

ಈ ಅದಿಓ್ಠಬೆ SR) 

ಒರ ಲಿ ಔಲಿಂತುಬೆ ಈರಾಯೊಲು ಎಲಿ 
ಜಲಿಶರಾಜಔ ಬರಾಜಾನೆಇಊಿ' ಜಅಲ್ಲಲಿಯ ಉಧಿಲ್ದಾಕ್ಷ ಪ ಲಅ್ಲಾ ಈ 
ಜಖರುದೆ೨3ಿ 'ಬಿಮಿಕ್ಸುಖ 'ಅೀರುಜಿ ಬಾಸ ಡಿಜರಕಿ' ಔರೊಜಬದೆ 
ಬಶಾತಂeಯುಲಿ : ಕೆಂ: ಲಿಲಿ ಅಲ್ಲಿ: ್ಜುಂದ ಪ್ರಿಶುಂಡಿ ಬೆಮಿಜ್ಜುಯ. 

ಜತೆ : ಬರಠಿಿ ಔರ. ಅನ್ಪಿಶ್ತಾಡಿ ಅರೆ 
ಅಜಜ ಲಿಭಾಔ ಹಲ್ವ 

ಬರಾ ಇದಿರ ಇಜಾಜ್ಮುರ ₹ 

ಗ ೪; 
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Ean. 

ಊಂ ಟತೌನಿಆೆಿಯ. ಇಲ್ರ53 ಬಗಯ ದಯದ 

ಇಇಬಿಆಸೆ ಇರದ ಔರಿಅ ಔಟ ೮.4 ಜರಾಂ ರ ೨ ಜರಿ 

ಅರಾಖಸಿಡೆ ಈ ಔಕುಖುಉಯುರೂಐಆಗ ಔನಿರು ಇ ಎಂ ಐಲ 
ಈ ತಲಿ ಭ್ರಮಾ ಲ ಯೂದ ಉರಿದ ಬಂಜುದ್ಧಿರಲಯೆಜ್ ಲ್ಲ ಅಅಬು 

ರಮೆ ಉರಿದ ಜಲು ಜೌ ಈ ಶಾಲಿನಿ ವೆಂ: 

ಆರುಸ್ವಾರಲೆ ಯಿ ಆಿರಾರಬಯುಲುಆನ ಜು ಔಂಬಾಣ್ಞಿಕುದೆ. ಅಬಬಿಣು 

. ಉಣೆ ರೂಲು ಡಜಾಲಲರ್ವಿ ಅಜಾಲುರುಲಿಯಎಜ್ ದ್ರಿಇಯೆಐಿ. ೯೮೦2, 

ಲೈೆೊರು9 ಅಸ್ತು ಇಬುಯಿ ಅಶಾರಿಖು, ರರಜರಿಯ್ಯ್ಕಿಆಸೆ "ಉರು ಎ ಅರ್ 

ಆಂ ಭೂಪ ಲ್ವಿಲ್ಲಾಯಿಇಗೆ ಬಜಿ ೫೪. ಅಲುಬೆ 24 ರಿ 

. ಅಯಯ. ೧ ಜಔಜೆ ಅರಾೂರುಿಕೊರು9 ಜಿ3ರಂ ಮಿಡಿಜೋಲಾರಲದ 

ದಾದ್ರಿಆಅಸೆರರಿ ಮಿಬೇಣಿ ಇಜಾಲ ಲ್ಯ ಇಜ ಸ ಲ್ಲ ಲಾರಾಶ್ ಫ್ರೀಣೆ 

ಅವರಿ ಈಕ್ಸುಬಾರು ಲಿ ಜ್ರ ಐಅಬಟಕ್ನಾಬೆಖಾಠಿ ಲ್ರಮಿಜಾ 

ಜ್ಞುಲರುಸಯಿ ಬಾಈಕೌಡರಲಿಸಇರಲಾ ಬಠಿವಶಕುಲಿ ಇಲ್ದ ಅಜ್ 

ಬುಕ ಅ: ಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಕಿಬಿಬಿ ೮ಲ್ಶ್ಟಾ ಯ ಸ್ಯ ರಜತಿಬುರಘ್ಆ 

. ಅಜೆ ರ. ಎಜೆ ಖೊಯರೆಲುಲ್ಲ ಔಅಂಬಲಜ ಇರೂರುರೊಲುಳ 

ರುಲಶುದ್ದಿ ಲಿಬಕ್ರು ಅಲಿ ದೇಕುುಬಿಲಾ ಠಿಟಖುಬಂ ಎದೆ ರೌಲ್ಕಿ ಅದ್ದಿ ' 

4 ಭಕರ ೨೪೦೬ ಬಮಿಅಬೂಲೆವಿ. ಅಲಿ೦ ತರಲೂ! ಠಿ ಹವ 

ಅನ್ಷಿವಿೀಖಾ ಶಬ್ದದ ಔಿಬ ಅಖ್ಲುಳಾಬಿಲ್ಬಾಲ ಲಚ್ ಅಜಾಂದಿದ8ಔಿ 

. ಅರು ಅನಿಕ್ಠಿಲರಿರುಳಿ ಜಿಲ. ಲಲಿಲಿ ಆಜುೂಶುಅ ೨೭ರ 
CEN 

ಎಕ ಬೆ ಲಲಾರಿ 13 ಯು ಬರುತಿಧಾರೊಬೂಹೆ 

ಗ್ರಿರೂಲರಾ9 59 ಈರುರಿ ಲ್ರಜುರ ಕ್ರೀಜಾಜಯ 6ಉೂರುಅ ಅಶ್ಟು 

ಅ.೨3 ಬುಖಾರಿ ಬುಲಿಪ್ರಯ ಅಯೋಲೇಯಿ: 

ಂನಿಂಪುಕುಣೊಬೊಡಿ ಮಿಜಃಯ ಲಿಖುರಿ ಲಿಐ ಲಿಮು ವಿನಿಖ 

ರಿಂ. ಉದ್ರಿ ನುಪ್ಔಬೇಜುನ್ನಿಲಲ ಜುಠಿಅಂಉ ಅಳು ಬಳಿ 

ಲ್ಲ ಬುಲಿ ಅಜಿ ಅ? ಅಯಿಜುಆಗಿ ಮಸೆ ಬಳ ಸ್ರ 

ಅರುಶಾ 9 ಅರ (ಬಲೀ ಅಲಂ ಫಟ್ಟ: ಹ 



ಅಂ ಆರೆರತರಿಐ. ಇಲ್ರ5ರಾಖಿಗೊಲೆ ಪ್ರಿಯಿಯಿ. 387 
ಣು 

ಆರೌಯಖದೊಯೆ ಬಂಡಿ PR ಇಂ ಆೌಈಬಂದೆಲ್ಯ ಜಲಜ 
) eS 

೧ 

. ಔಳೀಯಲ್ಲೂ ಈ ರವಿ *ಐಜೌಿ: ಅಬೆಬಬ್ಲ  ಅಲೃಪದಿಉಜಲ್ಲಿ, ಇರು. 

೫೮. 

ಇಲ್ದೆ ಜಿಕ. ಇಮೆಬುರ ರಿದ ಲಖಾದಔಖ್ಧ ಬುದ್ದೀರೆದ್ದಿ: ಅಜಾ 
ಇ ಜೃಜಾಉಶರುಲಿಜರ್ಲುಲಿರ್ದಲ್ಲಿ ಆಹಿಲಾಅಲಸಲ ಬದುಕುವ: ಜಾ 

ಅಜ ಕುಜ '೦ ಅಉಲ್ರಜೆ ಎಜಲಿಯ ಜುಲು ಆಜು ಖಾರಿ 

ಔರಿದ ದಿ ಅಮಿ ಅಫಶುಅ ಬು: ಸರ ಬುದ್ಧ ಅ ಅಲ್ಪ. 

ಜ್ಞಮಿಅಖಬ್ಬ ಫೂರುಲ 'ಔಳಿಲ 6೦ ಐ ಬಿಎ ಅರಿ ಐ ಬರಕಎಡ 
ಬಲ್ ಲಿಲ್ಲಿ (ರಿಬ ಕ ಯಯ್ಯಾಂಾಯುರಿ ಅಕ್ನ 
ದಿದ. ಲೆ ರಾಜು ಜಃ ತ ಅೊಬೆ ಹ ಅಮಿ 

ನಔ" ಇರಿ) ಔಲ್ರಬಿಂ 6ರಾಬೆ ಜೂ ಖಿಲ 
ಜಲ ಪುಲಿ 6 ನಿಯಿಶ್ತಾಣ-' ಜತರ ಔಲಿತಾಬಾಲ್ಲಿ 

ಲಿರೆಲಅೆದ ದಿಶಾಣಂಲಔದಔ ಇಂಧಿವರಾ ಧ್ 

“ಲೊಯೆ ಮಿಖು್ಂಯ ಹ,ಅಾರಿಸಿಶ್ತಾಐ ಅಯಿ ಹ್ ಅಶ್ಲಿಜಲಿ ಅಬಲಿಬ ಭೃ 

ಅಜೆ ಜೆ ಇಲ ದೃಾಖಜಾಣೆ ಬ ಉಬೆಂ ನು) ಜುಂಔಲರ ಇದ 

ಅರ್ಧ ರಂಜಬ್ರರೆ'ಕಾಲಫ್ಲಿ ಬಡಿಗ ಆ ಧರೆ ಜಠರ ಜಲಿಯಲ್ಲಿ ಜತಿ ಔಟ 
ಅ ಅುಯಮಾರರಲಿ ಅರಿ ಖಾಲ ಜುಬಿಭಾಲ್ಯ ಲಿ ಆಅ ಬಲಿಜ ಓರ್ದಿಲುಜ್ವಾಐ- 

ಎ ೦1 Lc! 
py ಫಾ A ಹ ks ಗ ಸ ಬಳಸುವ) ರಾಖಿ ಇ ಈತಕಾಣಜೆ ಬುದ್ದಿಗೆ ಕಲ್ಪಿ ಬ್ಯಾಲ್ಮಲೋಲಖ « ಅದ್ಮಿ 
ರಲಲಕುಳೊಬೂಡ ಲಜ್ ಇರರ ಬರಲಿ ಬಾಅಜೌರಟಿ. 
ಕ ಲಂರುರ್ ್ಲೂಯಿದಿ: ಆದಿರ್ಯಕೆ ಅಲಿಜಿಫಿಬ ೨ ಖಾ ಖಾರ ರಈಆಲ್ರಶಉ 

ಅಯಿ ಒಮಿಂಲಿಕ ಕುಢರಿಜು ಆಸರ ಎಬುದಳಿಎನೆ ಅಲ್ಪಿಜಸ ನಿಲ 
Ap 

. ಅಠಿ೨ಿ ಲುನಿಲೆಖಿ ಜುಲ ಬಟುಲತಾಐಂತ ೮ ಅಲ್ವ ಆತಾಲ ' ಅಜ್ಜು 

೨೧ಲದ ರಾ. ಔಜಲಿಿ ಬಜರಿನೂಲಜಸಕು £ ಶಲ ಜಲಾ ದು ಇ 
ಇರ್ ಸ್ಟಾ | ಈ 

ಫಾಲ್ ಉರಗ ಭರ ಶ್ರ ಲಲಿ ಟೊಪೆ“ ಅಲ ಜಲುರ ಬ್ರ ಇಲಾ? 

ಬುಧ ಕಾಜು ಅಅಬೊದ ೮5. ಈ ಊಲಲೆ ಅಜರ ಇಆರಲಾಆಾಲಾ 
ಡೆ 

ರ ದಪ್ಜುಂ ಇಂ ಜಲುಳಪಾುರುಣೊಬೊಡೆ ಉರುರಾಐ ಬು ಅಬು 

ಅರಿದ ಅಜಂ ಇರಿತ ಬಿದಿ ಜರಿ ಬ್ರಿ ಆಅಾದಿಖ ಕಲೀ 
~~ 

ಅಅಔಯS ಬೊಲೆರಿ: ಲಾಜಾ ವಲ್ಲ ಜಖಯರಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲು 
ಇಚ್ಛುವದ್ದರ! ಏಜ ಶಾಾಯೆಐ ಎಲೂಶಾಡಿಲ 8 ಜರು ಜಿಲಾ ಯಲಾಜಾಖ್ಯ 

Yv3 

© 



೮ ಈ. 

ಆಧ ೮ಆರೊಾನಿಚಅ. ಇದ್ರಿ ರುತ ಫಲಿ 

ಇಬುಯಈ ಜೋನಿ (ಜರ ರಿಚಲ್ರರೆ ಬುಕಿತವಿಅಖಧ ಆಸ 

'ಜರಡ್ ಹಿ ಎಲ್ಲಲಿಯ ಆಲಿತಾಲತೊ ಎಟ ಖೆ ಆಶಾ 55 Eಅತಬಕು 

'ದ್ಯಲ್ದಿರುಉ ಅಜೆ. 

ಭು (ಐ ಡಿ ನ್ನ 3 ಗಿ 

6 yh fe 
"ಅಜಿಲ ಈಲ್ಲರು ಜಲ ಬಧಠಿಆ ಕುದ್ಧೀಟುಿ" ಜು ಲಂಬಿ ' ಆ೪5೧ 

ಇಯರಾ ಆರಂ ಎಲಿ ಕ್ ಔಖಯಕಿ ಸಲದ ಅ ಅಿಎಸಅದಾರ ಟಾ 

೦ ಅಜಿರ೬ಜಿದಅಲಿ ಆರು ಯಿಯ. 

ದ್ವಿಆಿ"ಲಿಜಾು ೭ ವ ಖೌಜ್ಐ ವಡಔನೊಜರೌ ಜ್ಞಆನೆ'ಂಯಿ 

ದ ಕಲ್ಟ್ ಬಲಿಜ ಯಣ ಔಲಾಅಾರಲಲಿ' ಅಲಿ೬£ಲಿ ೮೮೫7೨ 

'ಜ್ಹಜ. ಜರಿ. ರಲಲ: ಪುಯಲಲ್ಲ ಖೆ'ಹಲಂತಆ'ಅಬ್ಬಿ 
'ಓಜಾಾಯಂಂಣಇಯರಾ: ಶ್ರಾಲ್ಸ ಉದ್ರಿಜಸ EE ಆಆಜಂ೦ಅಿ-ಆಎಲಿ) “ಬೂಜುಂಲ್ದಲೆ್ಕ ಸ 

ಅಜುಅ್ಕಂಲಲಿ ರಾಬಿ ಜಬಬಿದ್ಧಿ ಲೌಖಜಖಜ] ಇರಾ ಲಪ ಅ“ 

ಕ.ಉಾಈ ಬಎಲಿದಔ ಈರಿತ್ಕಾಂ. :.  (ಲಲಿಲಿ “ಗೊ ಅ ಈರಿ 

ರಾಣಿ ಬಜೆ ಕೂ ಹಾರಿ ಈಜಿದ ೮೮0 : ಆಜ್ RS 

ಐಳಿಕುಃೊಬಿ ಅಬೂರಔ ಕಂ ್ರ:ಅರುರಖೌ ಅ ್ಥವಿತಾಲಆರರಿ. ಠಿ 

ಆರ್ಯ ರಾಯನ ಅಂರಿಐಲಕಾಗೊಬೆ ಲ್ಲಿಲಾಜ ಔಲ್ರ೫ ಅಶೆ 
"ಯಾಣ “ಅಜರ ಹಿಲಳಾವ್ಧಿಬೂಜಔ ಬಿಬಿಖಾಖಾ್ರು ಆರೆ 

ಿಜಬೂಬುದಿ ' ಜಬರಿಖಾಲಿಲ್ಲಿ ಬಿರಿ : ಅಲ್ವಿ ಔತ ಔೌರಿರು 

ರುಖ ಬಿಪಾದೇವೆ ರರ ಜರಾ ಜಿ ಈ "ಅರಣೆ 

ಲು5ಬ್ರಲಜಸೆ ಕುರ ಈಊಯಕದ್ದಿ ದಿಯು “ರುಗೆ ಜಟ್ಟ 

"ವಿನೆಬಶುಜ್ ಜಾಜು ಆ ಔಲ್ಲಿ-ಖದ ಇಕ್ಟಿಬಯಿ ಹ ಕಸಲಿ ಕಥೇನ 6% 

ರಿರ್ಫೆ, ಬಿಕೆ ಜ್ರ “ಬರಯ 'ಅಖಾಬೆ ಅಲಲದ ಆದಿ" ಇಡದ್ರೆ ಬಲ್ತ 

ಅಂದ್ ಆಪಾದಿತ ಲು 8ರಾಆಸರಿ ೩ದೀದರ ಈ ಅಂಚ 

ದ್ವಿಜಕೊೋೆದ ಇದರು ಲ್ಬಹತೆ ಆರ್ಯ 6೮ರ ಅಲಲಿ ಇಲಿ 

ಅಮಕಾಖೊಬೆ ಜರಾಯೆದ ೮: ಐಿರಲ್ಲಾಣಲಿ ಯೌಬೆೊದಿ'ಬ್ರ ಶ್ವ ಎಜೆ 
ಇಂ ಅರುಶ್ರಾಯರಿಲ್ಲಿ ಲಯ ಅಪ್ಪಲು ಆಲಿ ಜಬ 

ಲರಲಾಸೇದ ಫು 'ಹರುೂಖರಿ ಜಲಜ. ಜ್ ರಚ ಆಲ ಬರಲು 

ಅ ಕ್ರಾಧಿಯಿಶ್ಪಾಸ್ಲ್ರಿ ಅಬ್ದುಅಃಲ್ಲ ಅಜಿ ಬ್ರಿ ಭಕಿ £೮ಅ ಕು 

ಇರುತ ಅರು ಐಲ ಬಾಜ ಹಾಡ ಹಾವ್ ಹಲ್ಚುಉಲು ಬಾ 



ಈ. 

ಕ್ಯಾಲರಿ ಇಲ್ಲಲಿಕ$ 

ಟಿ ಅಬುರ್ಧಿ ಅಮಿರ೭ಲ್ಲಿ ಲ್ ಅ ಬೌ Ore: ಜಗದಿ ಹ ಜನೆ 5 ಜಲ ರ್ ಓಲಾ 

'ಮಿಯಾದೆಅತರು ಇಜಲ ಥಲ (ಳು ಭಾಜಾಸಾಣ ಲಲ 

ಊಂ `ಅ3ನಿತೊಂಿ. "ಅಲ್ರರೆ ಶಾಕ ಔಲುವಿ 989 

ಖತಂ ಲಿಲಲೌಬೆರಾ ಮಿ ಶಾದಿ ಲರಿಲೂದಜ್' ಅವಾ ಖಲ 
ಅಸೊ ಬೆ ಪ್ರಶ ಕ್ರ ಬರೇಲಿ ಕಿ ರಾಳ ಇಲ್ವ ಬೆಡಿ ಹಣ 
ile ಓ್ರಆಲುಲಿಚಲಾಖೆಜು. ಜೆ ಹ ಟ್ ಜ್ 
ಅಲಿ ಲ್ರಲಾಯಕಿ ಕೌ 'ಅಯಿಕುರುಅ ರರ ಕದ ಔಖಯಿ ಜಲಜ) 
ಅಜನ ಯುಲಯಿಂದ ಜಿಲ ಜುಬಿಲಿ ಜಾಂ ೨೮೫. ಆಜಿ Ry 
ಅಯರಾನಜಾತಿ ುಳೂಯ್ ವುವಿಫಾಟ' ಬಠಿಲ್ಲ ಅರಾ “Ai ಏಹಿ 

ಕ) ಈ ಚಿಲಿಂರೆಬುಡಿ ದಶ ಅ ಎುಜೂಗಿತ ಇಬ ಅಘಾತ ಬ್ರ 
ಅ೦'ಆ೧ರಿ ಶಿಶಾ ರಖಾ ಕಾಜ ಎ ಯಂ (ಡಾಲಿ ನಾನ ಬಿ 
ಜುಲ" "ಅಲಗೆ ಲ್ಲಅಲಿನೆ ಕಲ 'ಅಜುಲಿರೊಜಔS ಬಾದೆದಿ. 
ಉದ್ರಅಔಂದ್ ಲಿಚಿ ಬ್ರರುಲ್ಲಿ 'ಜಾಕುಲ್ಧರ ಅಲ್ಜಾಲುಲಲ್ ಇರ:ಆ 

ಬು ಯೂರೆಕು ರುದ ಲ ಜಲಾಲಿ ಬೆಯಾಲಡಿ 
ಖಿ ಅರದರ ಇಯ ಇಟಟ ಬೆರಿ ಲಿ ನ್ಟ ಅಜೆ 

ಲಿರು 

ARS 
ES 

ಆವವಿಕುಅಬ ಸೊಕು ದಜ ಬಿಜ (ಜೆಕೆ 'ಬಿಬೆದಿಜಾ" ಲ ಂಲು 

ಆಖ ಶಿಲಾ ಆತ್ ಬಟ್ಟ ಆಶ್ ಾಯುರಿ, ತಣ ಈ ಮನಿ 

ಜಡ ಜಾಲೆ ತ್ಬಿಜ್ ಇಲಾಜು ೮೪೮೫: ಖೊಟೆ ರಜ ದಲು 

. ಉದಿ ಯಿಜ್ಕಾ ಬಧುಗ್ಬುದಿ: "ಬದ ಸ ಆರರಾಹಕೊದೆ ಲಾ ಫಾ. ಔಯ 

ದಾ ಬಡಿದ ಹೊಲಿ ಯುಳಲಿತದಿ ಇನೆ ಓಕಾರಸಾಟೆ ಇಚ 
ಬೀಗು ಶ್ನುದ್ದಿಶು. | ಲಾರಿ ಇಲ್ಲಿಲಿಖ ಆಲಯ ಗೊಂದಿ ಅತ್ರ 

ಕ್ ಫಸಲ ಅಸ ರಿಇಲಿಕುಆಗಬೆ. 'ಉುಔಲಲ್ಟಾಯೆಯ ಯು ಓಲ 
ಬಾ ಅಬಿ ಜು ಪುರುವಖೌಾಬೆ ಈ ಟರ ECR ಯಜ ಅಜರ ಬ ಅಲ 

ಈಂದ್ವಿತಔ 34 ಅಮಿರ ಲಜ್ ಲಲೋಗ್ದಿಯ ಉದ್ದಿಜತ ಜಟ್ 
Kc ಜದ ಕ ಧೇ ಬೆಂ ಬುಖತೆಂ. ಅರ: ಡಿಲಿ 

ಖಾಜಿ ಅಲಲಿಲಅಲಕುಖಸಬೆ ಅಅಬ್ಬಜಲಿಕುಬ ಜಾಲರಿ 
ದೆಬಲಿರಅಸೆದಿಕ್ಷಜತ ಬ್ರರೆ'ಜ್ಯಾಲಿ ಅವ್ರಿ೨38ದೆ ಪ್ರಹರಿ ಇಲಲಿ ಬ ಚಾ 
ಬಧಾಬಬದ ೫ ಅಬದಲ್ರಿಲವ ನೀವ ಅರಬರ ೧9 ರು. 

ಲಾಜ ಅಲೂಲಿಖಿ ಹಡಿಯ ಎದ್ದ ಅಶಾ ಈದ ಜ್ಞಶ್ರೂಬದೆಐ ಜಲ್ಲಿ 



z 

390 .. ೫0 ಛ೨9ರಿರಲಐ. ಅಲ್ರ5 ಗೊರ್! ಬ್ರಿಯಿವಿ: 

ಔಣ. ಇಂ ಜುಆನೌಶು'ಅ ಇೂಾಂತಿದಿ ಟೆವಿಕಾ' ಆ? ಜ್ಞ ಅಅಶ್ಯಾಸಲರಿಚೆ 

ಜತಿನಂಲುವಿತಾ ಔ ಬಿಎ ಅಲಔಿಬವುಳುಗೊಬೆ ಆಈಕುಖೇಬೆ ಲಕ್ಷಿ 

ಆಗ್ರೊರುಆಸೆ ಖುಲ್ಲ ಬರಿ ಉಭಾ ದಿಲಿಯೊಜೆ ಬಲು ಅಕ್ತಾಲಈಲು ಐ 

ಪಂ, ಅಂ 9೮98. ವಎಲಿಚೆಲ. ಆನೀ ಅಕುಲು ಛಜಯಔೌಜಯಾ 

ಅನಿಲದ ಅನಎನಿಕುೊಬೊಡೆ ಬರಿಶ್ರಯಕುಲಿ ಅರಿಯ 9 ಆಜಿ ಅಆ 

ಈಲ. ಅಂಭುನಾನಾರಿನೆ ಬೊೋವೆವ: 'ಅಜಸಖೌಬಾಲ ರಿ ರಾರ ಎಲ ಲಿಬಕು 
ಅನೊಬೊೋಣಡ ಜ್ರಾಶಕೋೂರರಲಗೆ ಬವಿಔಿಆಲ ಅರಔಕಬರುಬಿರಿ ಇಳೂಾರೂ ಜಾ 

ಎ ಖ್ರಲಲಿಲತಿವ ಬಿಜಿ ದಿಲಾ ಜಲಿಲೂಂಔ ಜಿಲದಿ 
ಈದಿ. ಐ ಜಅಖರಿಅ£ನ್ದಇವೆಚ: ಲಾಲಾ 'ತಲ್ಲಲಿಜಳಾಲಾಆೊಬೆ ಧಗೆ ಉಲ 
'ಈ). ಉದ್ರಿರಿಖಾರಲ್ಕಿ Be ಅಬೆ ಅಜಿಯ ಅಾನನಿಇಬನು.  ಛಿಾರುಹ ಅತೆ 

ಲಾಜೂಲ್ಗರಲ್ಲಿ € ಘಃ NOES ಇರಾ ಈ ಬಾನ ಬಲ ಘಾಅಮಾನೀಖು ಈ 

ಆಟಾಂತಾಲಿಸಾಖಿ ಇದ ಚರಿ 9 ಚು Gigs ಆ ಅಖೂಬಔಿ ಸ ಸ ' 

ಈವ! ಖಾಲ ಕಾಂ ಯ ಲ್ಕ ರೂ ಕಾಣ ಜಸ ಗ್ರ ಸ ಇ) ೭ಳಲೊಡೆ 

ಬರ ಈ ಇಚುಲ ತುಲಾ - ಔಂಯಿ ಐತ್ಮಶ್ಸಾಲ ವಜೆ ye ಬ್ ಅಡಿ 

ಅ ಳಂಬ. ಮಿವಿಜಲೂನಿರ ಇಲಾದ ಲಾಕ ಇಲಾಗಂ : 
ಆ. ಅಲಾ ಯುದಾಜ್ಚಂ- ಅಜರ್ ಖ3ಾಬರ ಅಖಾಲ್ದಿ *ಲುಡ 

ಇಅಶಿ ಅತತ ಬಃ ಲಿಜಾಬ ಎ೦ಿಎಧಿ ಅಭ) ಬುಲ್ಧ "ಬಾತಿ 
ಇಲಾಲಲಿ ಕಕ ಇದೆ ಅಧಿ ಇಲಾಡ್ರಿ ಅಭಾಭಿರ್ಕಿಕುಳಾಜಾಥ್ಲಿ ಬ್ರಿಯಲಿಇ ' 

ಘೂ. ಅರುಬಾ ಲಲ ಭುತಿ ಜಿ ಇಜಾರದ ಥಿಶುರುರಾದುಹಾ ದೆ : 
ತ ರಾಧಿ ಇಬೂರರಿ ಅಖಾಬ ರಾಜ 

ಆ \ 



Bes 8 ತಾನೆ. ಇಲ್ರ3 ದ ಆಯೆ ಔಯ. 991 

ಅಲಿದ ಗ ಗ ಅಜಾ ಆ ನಟರ € ದಿಲಿ ಲಲ 

A>. ಕರಟ ಕುಃರ ಔಜಜಿಸ ಲಿರು ರಟ ಕಿ ೮ ಲುಜ್ಞಾಯ. ೮೮೮೬೫ 

ಆರರ ಜ ಈರುಖಆಸೆ ಜಬ ತಾರಾ ದ್ರಿ ಜ್ಞ ಜರ 

' ಔತ ಬಿ ೨ ಜಾಲರಿ ಅಂದಿರಿ ಉಶಿಜರನು ಜಬಕು 

ಜಾಲಿ. ಬೋಲಿ ರಮ್ಮಿ ಕ್ಲ"ಬಧಜ್ಟುಯ್:' ೨ ಬಿಬಿ ಆಲ ಗ್ 
ಕ 

ರರ ಸ ಕಜ್ಯುಪತ ಗ ಕ್ಕ ತ ದ ಜರ ಈಯಾ ನ ಹಪ ಕ ಲಉಿಜಾಲಿ ಆಂಕ್ರಿ 

ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿ: 

ಅದಿ ಅಸಲಿ ಉಂ ಲುಜಿಯಜ್ಠಯಲಿ ಲದ ಜತಿ ಚಲಿತ ಸ 
py pS RIG. ep ಯಾ: ಜಲಲಿ ಉಬಿ ಬಧಾಬಖುದೆ ಬಲಿಯ ರಲಾಸಅಲ್ಬಲಿಲ್ವಾ ಈಳಬು 

“ಬಲ್ಲದ್ವಿಲಿ ಬವಿತಿಲಳುಣೊಬೂ. ಮಿಜುುಲಲಿ ಅ್ರಬೀಭು ಬಲಜ್ಛಲಿ 
18 

ಜಾ ಅಲ್ಕಂಶ! ಛಲಾಲಾಶಾಲಿಲಿಳಾಎಅಿ ಲೌಂಯಿಲಜಲಚ ಣಿ 
ಅ ಸ [ ॥ 

ಅಲನ್. ಲ್ಹುಲ್ಮಿ ಲಿಬಿೌರಿಲೂಲ್ಬಜಾ ಕಿಸಿಕುಲಣಕು. . : ಇಲ್ಲಲಿಯಆಾರುಆಗೊ ಬಡ 

ಬಿ: ಲಿಮ್ಎ ಕೇಜಿ ಬಲು ಜುಲ ಬಬರ ಈಯೆಖಿ- ಲಿ 

ಅಲವಿ ರಿ್ ಬಾಜ ಅಉಬಾನೌಲಿಜಾರುಲ್ಲ ಖಾನಂಜೆ'ಜ್ಞ ಉರ ಪ್ರಮಖ ಆಕ್ಟ 

ಅಶಿಶಾಖಾಬುಲಿ ಲುನ್ದಿಲೆಬಕು ಬು-ಇಕಾಎಬೆಂಲಿ 5010ರ. 8ಔಲಾಯಿ 
ಖಿ. ಸಲನಲ ಶೊ ದಿತಿ ಶ್ರಿ ಔ೦ಜು ಪಜ. ಲಿಂಕು 

ಣು 
ಬಜನೆ 

|e 

ಉದ Po ಜನಾ END ಮಾ wv ್ಔ ವ ಗ 

೫ ಅಬ್ಬೆ ಅಜ ಬುದ್ದ ಬ ಅ್ರಿಆಸಲ ಲರ ಬರ ಅಬುಕುಲಿ ೪ 
ಎ ಇ ಇ pe ತ CNR 

'ಪಎ. ಅಬುಲೌಜಲಿ ಅಯಿಕು' ಬಲ್ಂಲ]ಿಲಿಖುದಔ ಬಂ ಕಬಾಳಾಯೀಣಿ 

ಲ್ಪ ಬ್ರಮಿಜ ಬಲ್ಲ ಬಳಿ ಆಶ ನ೯್ರ ನಲಿಜ್ಜಾಂ: ಕೈ 

ಲ. ಲರಾಲಿರ "ಛೆ ಂಬುಖಂದೆದ್ದಿ ಔನ ಎಲ್ಲೂರಿಜಾ ಅ 
52೨ ಲ್ರೂಲ್ಮರಿಲಿರಆಗೊಯೆ ಔಶಾಂಉಂಯಥಿ ಬ್ರನಿಕಂಲ ಛ್ರೂಲ್ಫಲಿರಿರ,ಆಸೆ 
ಅಲಲ ಗ್ರಜುಯಆತೊಂಆಲ್ಬ ಅಬೂರಗೊಲ್ಬಜಾ ಜರ್ದಿಕುಲುಳುಕಾ ಆರೊಲ್ಲಅತೆ 

ರಾ. ಪಲಿಲಲ್ಜದ. ಜದಬಬೆಬಲ್ನಿ ಲ್ದಾಿರಿಲ(ರಿಾಜಿ ಜಾಲ್ಲಿ 



392 ಆಗ್ರ ಆದಿತೆಂದು. ಇಬ್ರ ಕುಬಿಜೊದೆ, ಪ್ರಯ 

ಅಪಿಜಾಯೂಜಾಧಿ ಈನ್ಸಿಜಲ ಬಜಿ: ಬಾಾದಿಳೆವಿ ಇದಾಾರಡಿ 
೦. ಸ ಲೊಜುಜೌಜಸೆ ಫ್) ಜಾಳಿ ಸುಕಾಂೊಬಫಿದ: ಭುರೆ ಘೊ 

೫೪೮9 ಶಾಮಿಜಾ ಸಸ 'ಇಬುಇಶುಜರ್ರ ಗೆ"ರೆಬಕು (ರಾಲ್ 

ಇತರಾ ಜುಜೆ ರ ರೊಂ ಜಲ್ಭುಲುಕ್ಲಾ ಲಾಜಾ ಎಲಿ ನ ಎ 

ಇವ ಕರವಿಕೆ್ ಆಜಾಲ್ಸಾಲ್ಲಿ ಆಲಲ್ಸಾರಬಿಲನ್ನ ಜಾರಕಿ ನೊಟು 
ಲಿ ) ಲ್ಲಾಲಿರೆ ಅಳು ಲಾತ ಅಲಲಿ: ಲತಿಜೂರಜ್ ಲ್ಲೂನ್ಮಿವಿ 
ಅತೆ. ಐತಾ ಬಳಕುೂರಜ : ಇಲ್ರ5 ರಾಖಅಸೆ ಬಿಈುದ್ದಿ: ಬಿರಿ ರಕಾಯ. 

en. ಉದ್ ಅರಿ ಕಾಜು ಬುರ ಆಸೆ೦ಿಕ್ಲಿ- ಅಡಕಬಖಗಸಲಿದ್ಧ ಲಾಲಿ ೭ಡೆ: 3 

ಬಿದಿ ಫೋಂದಿನಿರ ಸಔ ಜಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿ ed ಲಔ 

ಲಿ ಐ೮ಆಡಾರ ಜಾರ ಲ. ಅರಣ, ದ್ವಿ ಬೆಜ್ಜಜಾ ಲಾ 

ಅ೦ರು ಜವಿರರಿಲ್ಲಿ ಎಜಜುರಿಲ ಲಲಿ SN 

ಇ ೦೬ ಕ ಅಿಪಕ್ಮಿ ಅರ ಅಲ್ರ್ರಿಯಲುಲಾರಲ. ಇಜುಳಲುಲ ಭು: 

ಅಜ್ವಲಿ 
Ww, ಎಜಿ ಜಲಿದಬಿ ತುರ್ತು ಅಹೋ: ಅಖುರಲ್ಲಾಜುದ ಜೆ ಬುಪ್ತಿ 

ಮಿಲ್ಲಿ ಔದೆಜಾಲಿಲುಜು ಅಅಾಜ:ರಿಲಿನಲ ಐ ಲ ್ಟೂ ತ್ 

ಈ. ಆಜಾಂ ಜ್ಞಾಎಅಾಅಸಲಿ. ಅಹಾರ ಅಲ್ಲಿ ಬು ಖಿಜುರಶಾವಿ 

ದೆ 'ಚುನ್ಲಿರೇಕುಠಿ. ಪುಣ್ತಿಬಲು- ಜ್ವಲ: ಲಿನ ಹಲ ಪಜ : 

ಅ. ಕರುವ ಜಿಲಾ. ಮಾಂ ಲೂನ ಬಾಲ್ಪಲಿ ಲ ಅಲ್ : 

ಅಧಿಲ್ಕೀಬಿಜಸ ಸಲ ಅಲಿ ಇರರು, ಅ: ಜ್ ಮ 

ಅಂ. ಈಜುಲ್ಯ ಬಿ ವಿರಿ ರಿದಿಆ] ಬರ ಈದಿ ಬಲ ಶಾರಿಯ ಅಕುಜಿ ಹನಿ 

ES ಭಲ ಹೂ ಯಿ ಇಲ್ಲಲ: ದಕ 'ಜಲಅಲಬೂರದಿ : 

ಊಮ. ಐ ಬಬಿಬಿಕ್ಸಾಯಿೆ ಆಾವುಖಿಲ ಅ ಕುರ್ ಭಮಿಜ್ಚುದಿ-.. ಮ ಈಾದಿಬೆಕು ಕ 

ಲಲನ ಜ್ ಎ ಚಿಣುಲ ಲ್ರವಿಶಾಲಿಲಿಜು ಬ ಲಿ. ಡೆ ಅಲ್ದಿರಜಲಿ. ಈುಖ್ಬ್ಗಾ 

ಊಂ. ತಿವಿಡಿದಿಬಿಲ ಅತವ: ಅದ್ವಿಆಗೊರು ' ಜಲಿರ”' : ಕರ್ಟೂಖೂಂಡಿ | 

ದಿಜಿರಿಎನ್ರಿ ಲ್ವರಿಕಕಿ ಅಣಿ ಲಲ್ಚುೂರ ಅ. ಇರಲ್ಲ ಉಲುಕಿಿಯಲ ಇರ್ಕಿರೆ 

ಅ ಜವ ಬಹರಿ ತರುಶುಬ್ಬ ಶೆ ಇರುಲ್ಜುಯಿ ಬಲ: ಮಿ, ಬರಿ 

ಣ್ಯ ಬುಲಿ: ಇಲ್ರತೆರುದ್ದಿ ಬ ತಾಐಬೆಲ( ಲುಲಲಲ್ಲ ಲೆಡಿಬು ಖಳ 

ಗೊ ರಿಬಜ್ರು ಇರು ಅಶಾ ಅಳುಲುಮಿ ಅಲು*ಬಲ ಕಿರಿ 5 ಬಲಿ. 



710/೬. 

ಬಿ. 

₹೪೪೫. 

ಡಿ. 

ದೂ. 

೪ ಅ5ಂವಿತದ್ಲಬಿ. ಅಬ್ರರಕುಬಿಅಂಖ ಯಿದಿ: 395 

ಮಿ En ಅಯಿ ಠಜ್ಞಅೂಲತಿ. ಅಜರ ಫಾ ಬಿಜ್ 
ಔಶಾಜಿ ಇಶುರ ಬಲಿರಿನ ಜದ ಹ ಬೆ ರಿಂದ ಅಪ್ಚಜಸ9ಎ! 
ಐ ಅಜಔ ಇ9 ಲ್ಯಶುರಶದಾಿ ಆರೂಯಾರಿ ಚವಿಫೆದ್ದೂ ಪರಿಯ 
ಬರ್ರಿ ಅದಿ ಫಶಖುಲ್ರಿ ದಬಾ ಅಲಲ್ಲಿ ಆರಿತುಜುದಿ ಅರಿಯ 
ಸೊರಕೆ ಅಬಾರತಿ ಜ್ರೂರೆಆಸಿರಿ ಸವ ಎಧು. ಆಜು 

ಬೆ ಜದೆರುಜುದಾಂಔ ಔಂಲಿು ನಿಬೆಯಿಖೆಲಿ ಖಳ ಶುಅಖಂದ ವೆ 
ವಿಎಕುು ಔರ ಸರ ೊಬೆಜು. ಅಿಶುಖ್ದಲಬಿಜೆ ಲ೮ಕುೂದ ಇಕಾ ್ಳ 
ಆಶ್ಖಾಈಾಜಾರಿ ಜರಿಹೊಎಾಗೆ ಜಬ೦ಿ ಲಿಬೆವಿಂ ಅಡಾ ಬುಲ್ರಿಯಜ್ನಿ ಕ್ಷ 
ಬಿಜುರೊಯಜಾ ಬೂ ಜಾರು ಧಾವಿ ಕ್ಲಿಲಾಯ ಜ್ರುಲ್ದಿಯಆಸೆ ಬಠಲ್ರ ಘೌ 
ಗ್ಗ ಭಾ SN OT ಯದು ee ಕ್ಯ ಮ 
OSE Jt ಮುದಂ ಲಿರರ್ಲ`ರು. ಆ ದಿ ಆಯ್ ಲಿ ಅಧೀನ 

ಇಟ ಲ್ಲಲ ಚ್ಚು ಹಯುಶಗ ಅರಿಲಖುಯಿ ಖಲಿ ಐ ಯುರ ಮುಳು ನಲು 

& 
ಎಲ್ಲಿಜಿ. ಕರೆ ಆಯಾಯ ಅಲ ಧಇಂಖಾಜರಂಯಿಳ್ಯ ಲ್ಹೂಥ್ಧಿಔದಿರ್ದ 

ಬಿಜಪಿ ಹ ಅಜಲು ಬಾ ಅಈಜಸರರಾ ಇಲಾ ಲುೌ್ಲೀಲಉಲಂ ಇ 

ಅಲ ನಿ €ಆಂಲಂದ ದರು ಈ ಜ್ರ. ದಲಿಶು 
ಲ ್ಞಕ್ಸಾದಿ: ಅಜುಣಿ ಅಜ್ಫು ಜುಖಬದಿ ಆಸೆ ಔಜಬಾಾಯ ಲಿ೦ಿಜಲಔ 

ಅಜಅಲುಈ ಪಾ 9೦ ರಿಕ ಬವಿಶ೭ಲ ಅಬ್ಬರಿಿ ಇಂ ಆತ ಎ ಬಳ 
೮.೬೭ ಥೈಂ ಹೌದೆ 

ದೆ್ಬಾದಿರಕ್ಕಿ ಐ ರಿ ಲ್ವ ಅಲು್ರಿಕುಯುಅಾಜ:ದಿ ಇಜುಚಿ ಲಂ ಜುರಿಇಲೂೂಖಿ 

ಜೋಲ ಖಾದಿ ಅಮು ಎಬದುಲಲಿ ಅಂಬಲಿ ಜರೆಯುವ 

ಎರ; ಇಲನರು ರತ, ಎಂದಿಯನಿಕುಣೊಲೊಖ ಲಲಿ 
ಅಮಾ ಸಿಗ ಆತಿ ಜರ: 5೨% ಆರಿತಂ ಐಲು ಜಿ ಔರಾ್ದಿ 
ಆಸೊಂ ಔಣ ಜರ ಜರಳಿ ಆಸು ಉಹುರಾ ೧೦೬೫೦ ಅಲ್ರಿ 

ಔಯ. ಕಲಿಲಿ ಅಬು, 3 ಶೆ ಜರಿ ಕರಿಂ ಸವಾ ಲ 

ಟಂ ಹ 

Eom 

ದಲ. 

ಅಯತಬುವಿ ಲಬ ನಿರುಲ ಯ ಹ ಅಲ್ಪ ಲಲಿರುಶಾ 
ಬರಿಶಿ ತಕುಉತೊಂಬವು ಅವಿ ಬುಮಿಸ್ಥಿ 55: ನಿಯಲಲ್ಲಿಆೆ ಜವ) 

ಬತತೆದ್ರಿೊಂ ಹ್, ಅ ಲಿಜಾಖ ಇಜುಠಂಉಂೂಜುಲಿ 
ಡೈರಶಾಧೆ ಜತ್ತಿ ಒದು, ಅದಕ್ಕ ಖಾರಿಖ್ನುಯ ಅನ್ಬಿಆಿವಿಆಸೆ ಜ್ವರ ಈ 

Zz 



394 ಅಗ್ರ ಆರೊಳಿತಂಐ. ಅಬ್ರರ ಜಯಕು ಬ್ರಿಯಿಯ. 

| po -- pee 1} ” ನ | 

ಅಕಿರ 5ಎ ಅಲ್ಲಲಿಖತಲಿಕುಬೋರು ಘರ ರತಿ 
[et 

. ಅಲೋಲ್ಯಅಾಗಿಲ್ಲಿ ಅ್ವಲಿರಲ್ಪಿ ಕಈಲಾನೋಯರುವರಿ ರದಿಜ್ಜುಖ- ಹ್ 

ಲರ ಬಿಐ ಯಜ ಡು ಲ ಟ್ಟ ರಡ ಲಾಳಿ 

ಇಬಾಗರ್ ಹಲ: ಡಲ ಔರ ಕಾಲಾಸೂಲರೌಆಗಲಿ (ಈ ಶುದ 

೫ ಬಮಿಲೀಖ ಇದ್ದಿರಉರ ಈ ಆಲಿ ಇಬಿದ್ಮ ಜಿ: ವ್ರಾಲಸ್ರಾಯ- ಲಔ 

ಅಲ್ಬಾತೆ ದ್ರಬಜಯ ಗಲು ಬಖಿಉ ಇಜಾಾರಸೆಬಲಜ್ ಲಿಜ್ವಲು- 

ನೋನಿ. ಎಡ್ ಉರಿ ಯಿಅನೆ ಉರುದ್ಲಿ ೫ಜಾರ ಇರಿ 69 

€ಬಬೂೊಂ್ ಲಿಳಿಜದಿಲಿ -ಆರೊಧ್ಸ್ೆ ಐತಶೂಚಲಇಯಲುರ ರ ಈ ಇ 

ಜಾಲಾ: ಶ್ಯಾಶಾಅ 0೭೮೮೨ ಈರಿ ಅಲಾಖಾಬಾಯಾಲ್ದ ಯಔ ಜರಾ 

ರಬಿ ಛಿಲಜಲ್ಲಲಿತ್ಟುಯ. ಅಿೀಕುಬಿಜಸೆ ಜನ್ಪದ ದ್ರಾ 

ಬೆ ಅಧಿಜಸಕುು ಬಳ ಇ್ಯಜಾದಲಲ್ಲಿ ರಂಗದ ಮೀ ಬಿಜ್ಜಕಲ್ಲಿದೆದ್ದಿ 

ಬಜಾರು ಲುದ್ವಿರೇ ಆಈ ದುಆ ತ ಬಬೆಲ್ಟ ಎ ್ಪ 5 ಜಸ ಲಾಜ 

ಬಳಕುೂೂರಣ್ದ್ಧ ಔಳ್ ಉತ್ dE ಐ ಅಮಿ 
J 

ಜವಿಳಆಟಖನಿ ಅಂಬರ ಜನಿ ಆಶಾ ಅಶ್ ಲಯ ಅಯ ಯಿ. 

ಪ್ರಿ ಲಿಖಾಔ ಜಕಾಂರಿಜಸೆ ಮಯಾಅಲುರದ ಐ ಇಲಿಲಲೆಎಂ 

ಬತು8ದಲ್ಲಿ ಅಕ ಯಿಜಾಜಾಕ್ರಾ ಜ್ಞಲಾಾಲ್ದಲ ಎನಿ ಕು8ಔಅ ಈ 

ಅಜ ಬಿಂಲಿ ಬೂತ ಅಜಾಜ] ಲಾಲಾರಾಖ ಛಲದ 

ಇ೦ರುಬಐ699 ಉರುಲ್ಗಿ ಐಲ] ಬರಾತರಿಅಲ್ಳು ಅಲ್ರರೆ ಜಯಲ ಔಲ್ಥ 

ದೀಖ ಲಿಡಿಲ್ಲಾ ಈ6Eರುಶಾಲದನಿರಿ. ಎಲ್ಲಲಿಖ ಕುಣಬಿ ಔಸಿ 

ಅುಠಈಸೊಲೂರಔ ಜರ ಈಂಲಿ ಬವ ರಿಸರ್ವ. ಅಾರುಜೆ 

ಅಂಗಂ 68ಔಂಲುದ್ರಿ ಬಮಿಲಿಳಾಂಲ್ಲಿ ಬಠಿ ಕರಣ್ ಖಾ 

ಅ ಐಲ್ತಿಜರ ಅಲಾಲ ಖಲಿ ಇಂತ ೮೦ 

ಮಿರ ರಬಕಿ ಜರದ ಚ್ಯಾ ಬರ ಆಸಿ ಬೃರಿಬ್ದಲಔ ಹೆಲಿಕ್ಸಾವಿ 

ಐಲ ಅಬ್ರರೆ ಕುಂಬ ್ರಬುಅಸಜ್ಞಣ ಅಬಲಾ ಅಬಲಾ ಲಂಬ. 

ಲ ಕ್ 



g: 

ಲು. 

೫. 

೮. 

ಆಧ. 
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ಯಜನಿಣು... ಸಕುಜ್ ಲಿಕ್ಕಿಜಾಮಿಕ್ಷ ರತ್ ಇಲ್ಔರ್ ಈಶಾರೇೊರುಧಿ 
ಆರಿ ಔಕ್ಟಿಅಸ೦ ದಯಾಂ ಬೂಳುದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಜ್ರ್ಯಅ*9ಯಲೆ? ಜಿಜಾಸ್ 

ಅಲ್ಲಿಬೆಕ್ಞಾ ಈಖ" ಫಬಂಬಿಜಸ" ಇಂ ್ರತಶಾಜರಾಣಿ ಅತ್ 
ಖುಲಜಸಲಿಕ್ಲಿ ಜಲ್ದಿಕುಖಸಲೀಲ ಕುಜ ಜಲಲ ಜ್ರಶಿಂಜಕು ೨೦ರ 

ರುಆನಾಬೆ ಜ್ಞಿಜಂಬಂರಜೆ ಈ ಎಜು ನಿಜೂಬೆಜ ಲ ಅಶಾಬೆ' ಲು ಸಜ. 

ಎದಜ' ಔನ! ಲಅಶಾಂಲ್ಲಿ. ಅಂರಿಲಪಳುೊಬೆ ಫಲ್ಫಿಸಲಿ ಬುಜ 

ಅಲ್ಲಿ. ಅಬ್ಬ ಇಲಿ pA ಜಿ Akl) ಅಜಖಂಬುಲಿ 

ಕಜಲ್ ಇದ್ವಿಆರ ಜ್ ಬ್ಲಮಿಖಅಬತ್ತಿ. ಬಾಲಾ ಠಕ್ಬಿ 

ಅದ ಕ್ರುದ್ದಿಯಜಸೆ ಜಿ ಖಾಲಣಬೆಬಾ. ಜಜ್ಜುರಿ ಜಾವ ಔಶ್ರು. Fes 

ಅಜುಕ ಜಬಲಿಂಜೆ ಬ್ಬ ಅಸಲಿ ಇಲಾರಡಲ್ಲಿ ಬ್ರಕಖಜ್ೆ' rE 

ಅಲಾದ: ಶಾನಿಖಲಿ ಅರಿರಂರುಎಹಿಆತೆ: ಇಂಲಿಂಧಕಾಗಾಜ ಜರೆ 

ಬಜಿ) ಬುಕ: ಬಶ್ಬೂಲಿಲ್ಲೆಲಿ. ಲಿರು ಜಲು 3 ಅಯೆಬ್ವದೆ ಬ್ರಿಬಕ್ಸಾಜರಿ 

ಕುಜೊಬೂಲಿ ಊಶಾತಾರೂಯತೆ ಭ್ದಿಎಅಜ ಜತಿ ಉ6ರಿಶ್ಟಾ 
ಆಕ ಲರು ದಿ ೫8 4ಯೆ೦. | 

ಅಲಿಲ ಔಎಬಿಿ ಆಶಾ? ಜ್ಯಶಖತೌಲ್ಗುಖಲಿ ಅುನ್ಸಿದೆಳು ಇ.ಆತ್ 
ಇದ: ಕುಠಮಿ ಇಲ್ಲಿಐರಾಲನೊ ೨. ಕಶಾಖಾಲ್ಲದೆಕೆ ಆರೂರಣಿ 
ಖರ ಅಜ್ದಾಶ್ತಾದ್ಧಿ ಕಜಕ್ಲುಶಾಯಲದ್ದ ವಿ. ಪಾಲಿ ಇರಿತಂ 

ಶಿ p- ತ ॥ 

' ಪಾಯಿಶ್ಟಾಖ- ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಶ ಬಲ್ಲ ೫€6ರಾ ಮಂಬುದೀಜುಅ 

ಬ್ರಚಲ ಕಸ ಇಲ್ಲದ ಆಗೆ ಈದಲ್ಟಾದೆ ಲಿಖುಬಾರುಲಿರಲ್ಲ ಅಶ್ವಾಶಾಅಯತ್ 
ಈಸ್: ಐಚೆ ಜಬ... ' ಸತ ಬೆ ನವಾಬ ರಚಿ 

ಅಾಠಿಜಬಿಬು ಅಖಾಡ ಇಲಾರ ನಗೆ ಲ'ಶಾಬಿ್ರಕುಬಿ] ಅಲಿಜಿ 

ಬರಕುಗಲಿ ಅತ್ಸಇಬುಲಿ ಅಬ್ಬಿ ಬ್ಲ Secon ದಿತಾಯಿಅತೆ 

ಅ.53. ಇಲೂಲ್ರೆಬಿ. ಢಲುಜಲಿಖುಲಾಲಗೊವೆ ಮಿಬ್ಂಯಿ್ದ 
ಆಜು ಬಕ್ತಿಖೂಲಿಕೆ ಅಬಾಬೆ್ರ:  ಕೀಬಬ ಅಜ್ಜಯ್ಯ ತೂಯೆ 
ಊಂ ಅತೆ. ಮಜ್ಯಾ ಜಾಲಾರಿ. ಔಲದಿ ಜಜಯಾಲ್ನಿದೆಲ್ದ ಬಾ 
ಔಈಕೀಗೊಟಬ ಇಬುಖಲಾ ಔಶುಬ,.  ಆಅದೇಣ ಬಬ್ಬ ಅಈ ಇಲರರು 

೫೩2% 
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Bom. 

ಅಂಬ ಅರೇವಿಲ್ಲಬಿ. ಇಲ್ರ3 ಬಿಡೆ ಪ್ರಯ 

ಜರಿ) ಕರಿಯ ಲ್ಲ್ರೂಲಿಶು ಆ ೮ ಕಾರಿದ 'ಅಾಬಿಶು ಲಾ 

ಅಲಿ”: ಪೊಲಿ ಕನರಟಕ ಅಾಬಿಶು'ಬುಜ ಲೆಕ ದಔಜಲ್ಲನತಿದಿೀೀ ಈ 

ಔತ ಬುರಅಜಾಕ್ಲಿ ಜಮಿತ ಪಕುಣೊಬೆ ಬೆದಂಡೆ ಔದಿಜಾ 

ಅಲೆಯ: ಅಲುಖುರಳರೂಲಜೌಿ ಅ೦ತ ಇಲಲಿ ಕೊಂಬ 

ಲು9ಈಜುಆಸಾಬೊಯೆ ಔದಎಲಿ ಪ್ರಿಯ ನ್ವಜಜುಬೆಬ: ಲಕಾ 
ಅತಿ ತ ಬಂತ ಜುಂ ಇಂರಿಂಆಂಖತೊಜೆ ಅಬಾಲ 

: ಶ್ಮಲತ್ರ್ರ ಅಸಲಿ ದಜ ಅರ್ಯ ರ ಜಿಬಿ ಆದ್ರರು' ಬೊಟಿಜದ್ಧ 

ಈಿಸವಿಖನಿರಂಅಲಾ  ಬುಣಿಮಿಲೀರುಬಿಏeKುಲಿ Ree 

ರ ದಿರಂಜಿಲಾ ಜತರ ಅದ್ರಿಜಲ ಲರಿಬಿದ್ದರಾಜಿ. ರಿಖಿಲಬೆವಿಆ 

. ಅಬೂರಳಿ.  'ಅಜಜಬುದ್ದ ಲದ ಎಜಿ ಜರಿ ಜ್ಲುಲಿರಣೆ 

ಅನಿರಜ್ ಬಾಜು ಅಘಳೊಬಬೋವ ಮಿವಿಬಲಿಲ ಜುಅೆವ ಜರ 
ಈ ಅಜ A ಅದಿಲ್ ರೌಜುಜ್ ರುಜು ಔಖಂಂಜರ 

ಜವರಿಶ್ತಾ' ೧ಲ೯ಡಿಎಡಿ ಹೊ: 

ಲಿಜು೮ಿ ಶುಳಅಸೊಬಲ ಅಸೆ ಅಶುಸರುಉಲಲಾ ಬು ಬತಜುಕ್ಧಿಲೆದಜೆ ಜರಾ 

9೮೮%. ಲ್ರಮಿಜಾ ಈಖ್ರುಅುಲ್ದಿ ಐಳೆನಬೆಕಳಿ ಅಲ್ಲಲ ಬೆಆಬ್ಲೇ ದ್ರೆ 

ಜು ಮಾಪಘದೆ ಬಇಂ "ಎಲವದ ಯರಗ ಇಲ್ರರೆರುದಿಜ3ಿ 

ಐಲ ಅವಿ ಔಲಲಿ ಬಲು ಲಿಲ್ಲ ಅಈಅನಿಲಿ ಅಆಶ್ಟ್ರಾ ಅಗೆದ. 
ವಿಸ್ ಅದ್ವಿತಿ ಉಶಾ ಇಠೂಬೆ ಆಶ್ರಾರಯ ಬಲಿಖಜಾಕ್ಞು ಅಬ್ರರೆ ಯಲ 
ಲ್ರಮಿಪೆಲ್ತಾಲ್ಮಿ ಬೂಳುಲ್ಲರಂಯ್ಲ ಕಜ ದೊಲಔಂಬದಜ ದೆರಿಯಿ ಇಂಕು 

೫ ಬಿಲದಿಂಎದಿಣೆ ಲಿಜಶಾ ಜಾಲ್ಕದೆಲ್ಲಿ ಬೂಜುದ್ದಿಲೆಬಕಲಿ ಭ್ರ 

. ದರಾ ಗಯ ಬಲಿಜಾಜಾಕ್ರುೂಲಿಜೆ. ಜಲಂಖತರಜಗೆ ಜು ಭಾ: 
6ಕ6ದಿ ಬೆಚಿಇಬಖಾಾಅಾಆ' ಜಾಬಾಲ ಖಶೌಂಲಬ 59೬ರ ' 

ಆ ಎಜು ಲಿಎ್ಲಿತೆ ರಳ ಅಜುಲರಿದಿಖ ಲ9ೌಂರಲ್ಲಲಿ ೮ 
ಲಿಬಖಿಲಿ ರಲಬಈು ಬಲಿಬ್ಬಶ್ಲಾಜಡಿ ಪಜ ಅಮಲಾ ಔಲ್ ಐಲಿಆ ಜರಾ 

ಜ್ಞುಬಿದಿ ಜದ ಹ ಜ೮ಖ್ಮರಿ೬ಸಿ, ಜಲಯ ಬಿಲ್ಲಿ ಅದೆಬ್ಬಿ 

ಬಜ್ರೆಬಕ್ಸಾಬವಿಳುಣಬೆೊಖ ಅಾಠಐ ಜಬು ಶಾ9ಆಸೆ ಜೆಲಿರುಐಂಕೆ ೧೫ 
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ಕ್ರಿಲಿಎಲ ಲಔ ಆಗ್ಲಿ ೪ಲಾಜಿ ಪ್ರಿಬ್ಸ ಮ ಈಹ್ಐಬೆಲ್ಲ ಅನಿಲ ಜ9ಂ, 
ಇರುಸೆರುರಾಜ್ೆ ತಿಶ್ಚಾ ಯತೆ ಅಜಾಟ ಜನಿ ಔಜಜಲಿ ಜನಿಕ ಲಿ: ಲಿಜ್ದಿ 

- ಚಲಿ ಯಜಬರದ್ದಿ ಕಲರಿ ಅತಿಜಲಿಲ ಅಬಶ್ಚುೂಅಯ: ಅೀಕುನಜ್ 

ಅನ್ನಿಬೆನ ಔೆಆಬೇ ಎಕ್ಸ್ ರು. ಔಲ್ವಲ್ಲರ ಕೀಯ ಇಲಲಿ ಆಅ 
ಬಾರ ಲಳಾಳಾಲಾರ್ರಾಯ- ಅಜ್ಶೌಬುಲ್ಧಿ ರಆಯಆಸಲಿ ಆಣ 

ಖುರಘೌ ಆ ಅಲುಲುಂಬಲ್ಲೂ ರುಔರಂಜಿಲಾ ಪುಖಮಿಲಾಯಿಐ 

ಅಖಾವಿ ಉರ ಬಶ್ದಾಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಅರಶಿಖಲಿರಂಜಲ್ಲಾ ಅಲಲ ಲಔ 

ಲ್ಲಆಜಿ ಐದಕೃಲ್ವಿ $೪ ಆಯಾ. ಅಷ್ಪಿಜಿಲಿ ಲಖಿ ಇ ಅಶು 

ಅರರ a ಎಮಿ ವಿಲಿಜ' ಕಲರಿ ಅಲಲ 
ಅಟಪ್ಟುಎಅತಯ. : ಖನಿ ಹಾಲೆ 5 ರಅಜ್ಜಾಜುರ ಶಾಖ ಯರುಜಲಾಖ್ 

ಬಾರ ಜಾಜಾಂ ಶಾದಿ ಬ್ಹಲಾಜೆ ಓರಿಎಡಿ Ee ಕ್ತಿ ಶು. 

ಜಾ [ಕ ಅಧಿ ಜಲಾಹೊಯಔಂಲಿ ಬತಾ ಅಕುಬ್ಅಾದು 

ರಜಿಬುರಲಿ5 ಅರ್ಪ ದಿಸಾಹಾಜ್ಞ ಸ ಅರಿ ಲೇಜ ಖಣಿ ಆಜ 

ಸ 

ಜಲ ಫಹ ಗ ಸಃ ಜು 2 ದಿಗೂಾರಿ ಬಲ್ಲರು ಲಲ್ದಿಬಲ್ಲ ಔಲಬೆನಿ ಶೌ ಕ್ಯಜಾಂಲರಿ.ಔಖಾಶ್ರಾ 
ಐಲ ಅನೊತಕಸ ಲಿಲಿಖುರಿಔ ಸಟ ಘಃ ಪಜರ ಬುರ 
ಅ: ಅಲಿ ಲ: ಬನಿಲಲಲುಜಜ್ ಲಿಚಿ ಲ ಬೂಕು 
ಲ್ಲರವಿಇೌಬುೂರ ಆ ಅಬ್ರರ ರಾಜೆ ಜಬಿಭಿಅಬಲಿ ಬಳಯ ಉಬಿ? ಉಲ 

ಅಾಗಿರೆಗಿ ಐ ಲಿರುಲ್ ಔಲಿಬೆಅಿ ಅಜ ಔರಿಆ305  ಇ9ೂಉ5೦ 
ಇಆಶ್ಟಾಂ *ತೆದಿ, NIE ಉಂ ಇ ಈತಾಇದಿ ಕ್ಯಿರೌಾಯಕೋೂಂರಿ 

ಲ್ಲಿಬ ಜಜಾಜಲಿ ಇಮಾ: ಇಲ್ಫಿಜುರಾ ಬಅಅ ಜಮಾ ುಕುಣಂಬೆಂದೆ 

ಅಲ ಶ್ರಿಖಖುಅಖುಬಿಆ ಲ ಕಅಲಡಿಅ್ಟಾ ಇ ಇಜುಅಖಾಯಿ ಜರ ಅ ಔರಯಿಕುಂ 
ಜಿಆಲ್ಫೆಿಕಾಜಲಿ ಆಜ ಲಕ ಎ ಜಬಲಿದಿವೆ ಬರಿತ ಉಚೆ 

ಲುಜಾದ ಅಜ ಗತರ ಬರಲ್ಲ ಔಯಬಿಜ್ಛುಲಿರಲಿದ್ರ ಬಲಿಜ %೮ 
ಅಡಿ ಬತರಾಲಿರೂಂೆ. ಅಎಬಾಬೆ ಔಲಿಎಲುಲ್ಜರಡಿ 5ಆರಲುಯಉಂಜೆ 

ಅಛಲು 

ಖ್ ಇಂರುದಿ ನುಘಔೌನಬೆ ಉಡಿ ಬೌಜೆದ. ಅಿಲಿಐ' ಅುಬಿ 
ಲಾಠಿ ಅಮಿಕುಕೊಶಕುಳ ಶಿಖೆ ಅಳುಲಾಬಿಆ3೦ ಇ ಳ್ 



೨91 ಕ ಲಾಲೂ. ಆ5ನಿಚೆಕ್ಟಿಣಿ. ಅಟ್ರನೆ ಕುಬಿ ಪ್ರೆಯಿದೆ. 

ಪೂ ನಬೊಶುಅ: ಬೋಯಿಅ ಅಲಾಲ್ಲೆವಿ. . ಲೀಲೆ ಅನ್ಸಿಲೂಜಖ ಅ 
ಈತೋಂದಔಕ್ಕೆ ಶಾಠೀಸೊಲುಂರ ಆತೆ ಆರುಲಿ. ಜುಅಜ ಬಿಲ ಇಅೂಾಕಾಖಲಿ 

| ಇ ಜುರಯಿದ್ದಿ ಶಿಖಾ ರಾ ಶತಿ ಬಂ ಇಂಲಾಯಿಸದಲಿ ಜುಜ್ಜುಕ್ರಿಬ್ಬಿ 

ಈವ ಎಟಿ ಔರೆ'ಬ ಅಲಿಲಿ ಅಲ್ಪಿಂಅಾಭ್ರಿಜಸೆ. ಉಇಶುಂರದಿ 6ರ ಲಿಲಿದ್ದ 

ಅಜ] ಕುರಿ] ಐಬಿಎ ಅಲ್ಲಿನ ಅಾಲ್ದಿನ ೨ಲಿಆಲ ಉಮಿಶ್ವಾಯ ಮಘಾ | 

ಜೂ. ಬಬೂರುಫಿ ಅದೆ ರಂಖ ಖಾ ಶಾಹಿ ಔಲರಬಲಿ ಹಯಂ. ಅಲೆ ' 
ಶುರು. ಅಂಬೆ. ಎಖಸೆರೂಂಲುವಾ ಬೂಳುದ್ದಿರಬಿವಿಔ ೬3 ಎಂಬಿವು 
ಕುಜ ಆಜ್ಞಾ ಇರುಖರಿ ಲುರಿಲ್ಬಿಜ ಲ ೮ ಖೌಜ9, 

ಉಂ. ಔತ ET ಮೆಡಔಔಯಾಬದ್ಧ ಪನಿತ3ಲುಬೆ ಬಲವಿದೆ ಜಶಿರ 
| ಅಬುೂಲೆದಿ 

ಇಲ್ ಅಲಿ. ಆಕೆ). ಇಜ್ಔಿಲ ಇಉಲು9 ಲಔಹಂರಿ್ದ ಅಲಿ ಉಂಡೆ 

ಅಎನಣಆಲಿ ಬಹಿಣ್ಣುಖು' ಬ್ಲ ದಿಬಧ್ರಲಣ್ಣಾಯಲ್ಲ ಜ ಔಜಜ್ಗ: ಅಲಲ್ಲಿ 

ಅ. ಜ್ರಶ್ರಾನ್ಸಿ ಶೌಮರೆಐಬಖಿ ಬೆಬಿಖಂಬಿ ಅಲಿ ಔರಿೀವೆಬಿ. ಇಉೂಂಪಾ 

ಅಬು ಮುಖಜ ಔರಿ ಬಂಜುೂಲ್ಲಿರಬಆಸಲಿಬಿಎನೆ 
CD Ney ಹಾ] 

ಈ. ಯಲ ಪಾ ಶಾಖ್ಮುಟಿ ಈಐಶಾರಾಲ್ರ್ಷ ಲಂ... ಜುಶ್ತಿಲಂಶಠಿ ೫9 
ಆನೆರು ಚಯ ಜ್ಞಾ ಜ್ಮದಿರಿಂಉಲಾಯಿಬ್ಬ ಜ9ಜುರಿ ಅಜ್ಜು ಅಲಾ: Jo] 

ಯಿ ವಿಲಿರ೬ಜಸ: ಖೌಜು ಬತಿವಾಚಲವ6 ಅಬಾಲಿದಿ 

ಕಾಯ ದಿಲ್ರಎಜುಿ ಕ್ರಯದ ಬಾಲದ ಜಾಲಾ 
ಉ. ಆರು. ತಾ? ಶ್ರಲಿರ ಅ5ಔಕುಳಿ ತಯ ಖುರೆಅಜಾಕ್ಞು ಆಲರಣ 

೮991 ಔರ ಇಟ್ರೆ ರಖಾ ಔEಜ್ನಾ ಬ್ರಮಿಶೆ' ಆಗೆ £ದಲ್ನಾ ಅಸ?ಯಿಲಬಾ 

ಆ. ೮ೆ.ಈಲರಿ ಸ ವಿನು ಸಲಿ ಬುಲಿ್ತಿಜೆಕು: 6ಬಿ 

ಬಲುಲಿದ ಜಮವಿಸ ಬರಿ ಲಯ: 2. ಉಶಾಶಾಸೆ ಲಿಬಿಜಾಲ್ದಿಕು 

ಬ್ರ. ಅಲ ದಿ5ದಿಮೂವಿದಿದ್ದ ಅಲಾಯಿ ಅೃಷ್ಧಿಕಸೊಂಉುಬೆ ಉರಿಯ 

ಇಯರಿಕ್ಕೆ ಮಿಬುುಖಿ ಜಎಂ9ಿ ಲ್ಲಮಿಜಳೂಬಜ್ 5೦ ಜಂದಿಂದಿದ್ದು, 



(ಲ. 

lea 

CE ೨ದೆ೦ಿ್ದ "ಅಲವಿ ಇದೆ, ಲಿನ ಈಚಿನ 
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poe ಗ್ರ ಇತಿಬಿಂರಿ ಆರಿ ಜಯಕು ಜಲುಜ್ಜಯ ಜಿಬುಚತಿ 

ಕುಜರು ವಲ್ಲಿ ಥಲ ಬಿರಿ ಜ್ಞಾರ್ರಿಕಾಜಾಜಗೆಯ. 
೮೯೦ ಔಔ ಬಲೆ ಅಶುಲಿಜರುಲಿ ಔಮಯುಯ. 

ಅುಕ್ವಿಲೆಟರಿರುಕ್ರೊಲಲೆ ನಿಜೆಜಾಯಿಜ್ ಇಅಸ್ನಾಇ ಆಸೆ ಅಜಾಇಬೆಲ್ಟಿ ಅಮ 
ಆಯಿ ಅಲ್ಪ ಈದ್ ಈರ ೮ ಉಖ್ಛಾದ ಬರತ್ ಕೌ ಈಬೌಂಕ್ಕಿಲೌದರಿ 

ತಳ ನತ ಜರರಿಣ ಘತಿಹಿ ಲಕಾ 3ರ ಶ್ರ ೭ಲ್ಲಿ 

ರ ಪಕ್ವ ಅಲಿ ಅಲಲಿ ಸ ಜಾರಿವಿ ಅಹುಅಲಾಲ ಬರಲಿ ಉತ 

ಆಂ ಬೆ ಕಲ ಜು ಒರ ಪೂಜೆಬ್ಯಾಡಿ ನಿಬೆವಿಬ ಅಜಿ ಆ ಈಬಿ'ಅನ್ನಿಬೆ 
೧9' ರಿಕ ಉಸಲಿ ಕಟು ಹತತ ಜಾ ಬೀಜದ 

ಜ.೮ ಜಾಲಿ ಆಡ ಲುಶ್ಲ್ರುದೆ ಸುಲ ಎಬ ಬ ಬಾ ಗಜಾ -ಇಚುಯಿ ಇಯು 

ಹೊಯ ಲೆ ಕಾಡಿ 
ಲ ಅ್ರದಿಶಾ ಜ್ಯವಿರಕ್ಲಿ ಅರ. ಹ್ಞುಬ್ಯಾಲಿಜಲಿಜ ಧ್ವ EE ಬಔಬಂ 

ಇಪ್ಪ ಅ ಅುರೆಕ ಪಜಸು ಲಿಜ್ರ$ಜು. ; 

೫ ಬಲ್ ಬಲಾಬಲ ಅರ ಔ೦ಶಾ ಜೌಲ9 ಕಲು ಬಿಜಿ 
ಚಲಿಿಅಂಜರಿ್ಲಿ ಮಿಯ್ಯಾ ಜಾಲರಿ: ಮೀವಿಜುರ ಬಮಿಖಾಖಳ9 ಎಜೆ 
ಔ ಬದ್ದ ಬಜ್ರಿಖಲಿ ಕುಲಿ ಇಜುಂ ಇಲಿ. ಲಿಅರಿ ತೆಜಕೌರು 
ಖರಿರ ಲ್ಲಿದಿಕ್ಷಿ ರಜಾ ಲತಾ ಲಿಜಖ್ರು ₹ ಲೆಜ್ಯಾಅಾಜಾಜಾಿ ಅಲ್ಲಿವಿಜುಖುಔ 

ಈ ಜಾಲ ಜ್ರ ಉಡ ಬನ್ರೆಬಜ್ ಅಜಂ ರಲಾಂಯ ಇಬ ಅಲಿಖಾಯಿ 

ಜುಂ ಬುಲಿದೆ ಲದ ಜಿ.ಯಿಲಾ0ದ್ದಿ ಚರಖಾ ಅಈಅಾಲಿಲಿ ಆಅರಿಜುಂಿ 

ಜಾಲಆಸಲಿ ಬವ ಅವಾಖಾಗಾಲೆ ರ್ಯ ಯ ಜ್ರಾಲ್ಮಿಯ ಬ್ರಾಜಿಖ ಜಲಬಜು: 

7 

pa 

ಈರೆ ಅದ ಆಈ ವದೋಯದ ಜಲಿರುಳುವ್ಮ ಆಜ ಖೆ 
ಔರ್ ಶಾಲು ಬರಿತ ಆಲಿಕುಅಬ ಇಜಾರರ್ ಆಅ ಚಕ ಕನು 
ಔದಂಜುದಔ 5 ಔಶ್ಯಲಿಕ್ತಾಶಾಶ ಆ ತಹ ಅಜಾಖಲಿ ಅ್ರಲಿಳಲಲಿ ಲಕಿ ೮ಜಔಂಟ 

ಯಿಖ್ಯಾಯುರಿ ಲ ಜ್ಞಾಖತೆಲುಖ ಹಾಬಿ. 

೭5 ಯಚ್ಛಾಜರ ಈಾಡಿಖಿಬ ಅಶಾ ಜಿ ಬೌಡಿ ಲಬುಮಿಜಆಬಿರ್ಲಿ 

ಖು ಮ್ಶೌದಿಬುವಿ ಲ ಜಾೂರಿಆತ ಜವಿಬೆಬ ಬರಿಈೌರಿರು ಆರಿ ಅನ ಪಿ 

ಆಕ ಅಆಕ್ಕಿಿಅಜಾಲ್ಲ ಲಿಜೆ ಶಾರುಅಲಣ ಇಲ ರಿಕ್ಟೂಖಂರಿ 

ರಂಲುಖ. ಈರ ಲುಗ್ಲ ಸ ಡ್ಯಲರ್ಮಿ ಲಾಲಿ ಲಿ ಅಠಅಜ್ಛಳಿಚಂಯ 
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ಅ. 

ಅನ! 

ಆದಿ ಅರಂನಿಚೆಲಿಯ ಅಲ್ರ3ಮಿಯಸಸೆಂಬಿ ಪ್ರುಲೂಜಿ. ಕ್ಕೆ 

5 ರೂರ! ಎಡಿ ಸಾ ಬರಿಂ... ಈಶ 
ಖಳ ಇತೂಖೆ ಲಾಯ ಬಿಾತಾಜ್ ಲಿಲಾ ರಿ *ಇಲುಜದಿ : 

೨ ಆಜಾ ಗಟ್ಟ: ರ್ಬಾರೆ ಅಲಿಬ್ಬೀಯಜ ಬ್ರೆಬಸ್ಸಾಜವಿುಖಸಂಬೆೊಯೆ ಹಾ 
ಅಯಿಅತೆ ಸುಲಿ ಜ್ಞ ಇಹಾಾರೆ ಹಸೆ ಭತ ಸಲಿ ರಸಕ ಇಜಬಾಲತಿದಿ ಉಂ 
ಅಳುವ ಬೊಮೆಖ ಲೆ *ದಾಲಜಿ ಇರಲು ಬಳ್ಮಾರ. ಈೆಟ. 
ಕಂದ ಜರಿ ಲಾಖ್ ಮುಕುಂದ ಕಲಿ ಆಕುವಿ £6 
ಈಖ ಜರಾ ಆದಾ. ಔಚ ವರ ಅನನ ಲಿಮಿರಜಮಿಖಜ 

೭೮೨೨356 ತುಖೆಐ ಜರಿ ಒಳಾ ಉದ್ರಿ ಅೀಳುಜಖಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲರಿಎತಾ (ಶಿ) 

ಸೆ p » Pt 
ಕಾಸಗಿ? ೫ ಅಳು 

ಐ 
3) © 

ಬಿಲ ದಿಲಾ ಸಾನ ಡಿಕ್ಕಿ ನೀಲಿಯ ವಿಧಿಜರ-ಈ ಜಾಜಿ 

ಪವ ಘರ ಆತೆ ಚರಿ: ಕ್ಕೆ ಯಂ ತ] ಹ ಅಲ್ವಾಜ ಯಃ ಜಲಯ 
. ಖ್ಯಾತೆ ಕಕತ ಜಲ. ಅರು ಅಯ್ಯ ಆಲಿ 553 ಇಲಾದ 
ಅ ಯಶ 2 ನುಚಾಲ್ಲಿಆಲಿಯಬಿಲ್ಟಾ ಿಜದಿಕಾಲಖ ಅತೆ (ತು ಆಲಿಆಜುರಾ 

ಗೆ ಲಿಪಿಐ ಈಜುಲ ಶಾಯಿ ಅದ್ಯ ತರಿ ರಿಸ ಬಲಿಜ ದಿ ಅಲ ಪಿವಿ 30 

ಉಧ್ವಿಸಾ ಸ ೨ ಧಿಧಿ ರರ ಈ ಜಾಜಿ ರಂ ಯಕೆೆಿ ಈ ವಷ್ಯ ಲಿಬಜ್ರಾಇರ ೧9. 
ಔಯ 281: ಹರ ಜ್ಯಾಾುವಿ,  ಔುಬ)ಸಸಿ ಅದಿಂರಸೆ ಲ್ರಕುರ8 

೧D ಖಹುರ ಬ ರ್ಕಿ ಅರ್ರೆ Kor ಅಜೆ ೮ಜಿ) ಜರ ಜಂ 

ಟ್ರ ಔರಶಂಂಔ ಹರುವಿಡುನಿ ಉಂಜಕ್ತಿ ಬಧುಕುದ: ಇರರು ಅಬಿ 

೨ ಆದ ಅನೆ ರಾಲ್ ದಂದ ಲಂಡು ದ್ವಿ ಕೆಜೆ ಬುದ್ದಿಯ 
ಲಿಸ್ಟು ರಾಲಿ ಈಿಟೂಯೆಂಯ. 

ಡಾ ಅರ ರುಂ ಜುವಿದೆ ಬೇ ಮ್ಯಾಲಾರಿ ಎಲ್ಲಲಿಂತಾ 

ಅಸನ ನಡುವೆ ಬರ್ದಾಡೆಬಲ್ರಿಳ್ಳದ ಭಧಸಾರೂ ಈಸ್ಟ 
ರಿ: a ಬುಛುಲ್ಯಾಯಿ. ಬೀಯ ಅಕುವ ಕುಳ ಖಅಜುಲ ಖಲಿ 

ವಿ 

ಫಯ 

ಅದಾ ಇಷಾ 5) ಬುಡ. ೨ಐಧಿ ಜ್ರ್ಞಾಮಿಕಿಜಾರು ಐ: ಇಬ್ಬರ, 8ಬಿ 

೪೧೨ ದಿಖಯೂಕ್ಕಿರಲಿದೆ ಕುರ ಈ ಆಿಕ್ಲುಯ ಹವಗ ಅಕೆಯ ದೀಸ 
ಅ್ರಿಖಾದಳ್ಲಂ್ಳಾಚಿ: ದುರು ಕನನ ೦೮ರಲಿಲಾಲಾಲ ಆಲು 

ಅತೆ ದನಿ ಬಡು ುಖುತ ಎಜಿ ಇಸ್ತಿಡರಿರಗ ಶು ತಿರಿ. £ಲಿ ಜು 
ರೌರಜುತ$ಛ ಯು "ಅಸಾತ: ಜ್ಞಾ ಔಖು ಜದ್ಮಿಲಿರಾಯೂಉಶಾಜ ಈತ ಅ 

ಬುಲಖ್ಬಾ. ಜಿಕ ಧಿ... ಛಿ ಬಿ | ತೂಾರಾತಿ ಜಾಜಿ ಬಡೆ 



ಎ ಇ ೫ 'ಅಲ್ರ5ರು೧ಸೊಯೆ ಬ್ರಿಡಿಯಿ. 4೧1 

ಇ. 
ಹುಜೂರ್ ಅಜಗರ ಭು ೫ ಓಜ ದಂ 

ಇರಾಖ್ ಕಾಈೌಲ್ಬೂಯ ಇಗೆ ಕುವಿಲಜ್ಞಾಯೆವ:: : ಅಲಿ ಇಉಪು9 ಅದಿ 

2 ನ್ 7ಾಂಇಲಿಧಣಈ ಜ್ ಟರ ಅ ಇದಿ ಇಂಜಾ ಈ: ಜ್ನರರಿ ಆಾಲಿದ್ದೇ ಲ ಜನಕ ಜರಿ 

ಟಬ್ ರಡಿ ಫ್ಲೋ 328 ಐಲ್ ಔವಿಶುನಿ ಜದ ಾಾಂಜಾ 

ಉಾಧಿರಿರ ಜೌ ೮ರಿಸ್ರಾಲಾ 89 ಔಜೌಬ ಅಲನ ಖಅಜ್ ಬಲ 

ಎಸಾಜಿಡಿ' ಖಡಿ. : ಅನ € ಬಲಿಿಲ್ರ ಇವೆಬ್ಬಬದ್ರೆ ಲಬ 
© 

> ” Pee Pa 

ಆಗೋದ ಜ್ಯ ಮಾಜ್ಟಾಲಿ ಲಿಲಿ ಎಸಿ ಉುಂಐ ಔ5ಲಿರ ಆಇಯಸಿಲ್ಲ ಇ 

ಲಿ. ಶಜಾಜಾಕುಖಯದ ಟೊನಿ, -  ಹರುದಿಲ್ಪ ಅಜ್ಜ “ರಂಯೇ 

ದ ಒಮುಳಿಮಕುಜಸೊಲೊಖ. ಮುಖ ಜಿಲುಲ್ಜಐ, "ಆಜು 

ಎಐದೊ ಅಳ ಲೂಬರೆ 9 ಜಾನ್: ಯೊೋಳಖಾ ಅದಿರು: 
ಕಿ ಕ್ find AT EN ERY 

ಲಾಫ್ ದಾನ ಕ RP ಎ xe NPE ಸಾ? RN (ನಾಡೆ ಜ| 

ಭಿ (ACE OUI ಅಟ ಆ) WEES CO ವಿ 9, ಕಿ 
ಇಷ್ಟ” | ದ w ನ 

ವಿಖಾಂಜುಲಾಯಿ ಆಲಜಿಕ್ಟುವಃ ಅಲ ಖು ನಿ ಅಳಯ ಉರಿ 

ಅರಸಿ ಲಾಲು ಈ) ತೆ ರವತ್ಸವಾಲಟಿ ಅಉಲಖಾಯಿ ಶುಯಿ 

ಇರ್ SDS ಆಖಾಯಿಅರುಂ ಬಂ ಅಲ್ಮಿರಿಬಆಲಶುಬ  ಡಿದ್ದಿರಾ 

ಸ್ರ ತಾ ಉರ ಟಿ ಇದಿಟುರ ಈ ಈಜಿ 

ಗ್ರೆ ಗವ ರು5£ಂಡಿ ಬಟ ೪ಬರಿಜಾಖ ಅನೆ ಯಿಲ್ಲರಾ- ಅಲಲ 

ಐವುಖಲುರಾಲಡಿ ರ ೫೪ ಅಅಬಬೆ ಆಕ್ಟ ಆಕುರಿ ಲಃ ಔಯ 

ಅನು 5 ನಿ ಜದಿಲರ ಈ ಚುಭಬಾಯ ಹೌಯಿಲನ್ನರು ಅವರಿ ಕ 

ಜರೆ ನೌ ಬ್ರಲಬೆ ಅನುಔ ಫೊಬೆಡಿ. - ಅಿಇಳುೆ ಇಸಾ ಇರು 

ಅ ಜಬ ೨೪.೮ ಎಆಂಜುರಿ ಬ್ರಲು ರಾವಿ ಕ ಬಯಜಾಂರಂ೦ಎ ಡಿ 

ಲಳ ಕಿಪುಖಾಜಿ ಜಲ ಆಲ್ರಲುಬಿಂಯಿಆರ ಬಔರಿಜೊೋಚೂಲೇನ ಲೂ 

ಇಲ ಈನ್ಪಿಇ3ತ ಕಲ್ಲಿಸ ಜಲ ದಿಲಜಾಲಿ: ತರಖಾ ಆಯಿನ ಕಲಿಲ 

ಬೊಮ ಅವಿಜಾದಿಸ ಅನಯ ಡಿಬಿಪಾರಶಾ ಘಾುಖಯಿ ೦ಿಚುಖಿಆಲಿ ದ ಅನ್ವರ 

ಐಕ್ತಿಶಾಡಿ ARLE: ಜು ಕುಲಜರು, ಲದ ಇಲ್ 

ಜು ಐತು ಜಲಿಾಲುಲಿ ಅಲ್ಪ ಈದಿರಾಲಿ: ಅಲಶಾಲುಬೆ ಜ್ಹಿತೆ 
ಕ 

. ಔನಿಕಶು ಶೌಖ್ಅ ಬಿಜಾ "ಇಲ್ಬ7೦ ಯಂ ಸಜ ಾಧುಾಯ ಅನಿಲಾ 

ಬಳು ಹುತುರೂಯಇಗೆ. ಶೌಜ್ತಿ po ನೆ ಔಯ 'ಅಸಾಜಲಿ ಆ್ರರಿಳ೦ 

ಐ ಬಃಾನ್ದಿರಬಿಜಿ ಜಲು ಪಿ ಚಿರು ಖೌಜ್ ಧಮ: 
AAA 
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ಡೆ ಕ pe Lr pS ಮಾ ಎ Mm p ಲ್ಯ “ಈ. ಅರಿ “ಇಿಶೀಬುಲ೨ಕು ಜ್ಞ ಲಾಯದ ದಜ ಇಂಗು 

ಐ್ರಲ್ಫಲಿಲಿಆತೊಗೆ ಬಿಜಾಂತಂತಾಯಿಜ್ೆ ಶೋಲಾ ಅಲುಲೂಲಉಶೌಜಯಲಿ 
© » $ 

ಅಲ್ಪಆ ಜಿಬಿ: ಜ್ಅನಿಲಿ" ಐಲು ಶಜುಲ್' CECE 
x 4 Pe + 

ಅ. ಲರ ಅರಿಯರು ಬತಲ ಲಿನಿ್ದಲೀಲ್ಲಿ ಪರಸ, ಪ್ರಜಾ 
x 8 ಡ್ರಾ fon § = ಬಲಿಕುಖಾಬ ದಿಹೆ' ಲ ಸಲಿಲ್ಲಿ ಅದ್ಟೀ ರತ 6 

ಬಲಿಯ ಅದಕ] ಅಜಾಲದಿ ೪೨9 ಲಲಿ % ಈ ಇಯ್ಲೇಬಲುಗಾಬೆ 

ಈ. ಆನಿಶ್ಸುಯಿ- ಬುಗರಿ ಜುಮಿಂದೆ ಲಿಬಿಕುರ ಆರೋನ 
al dC ೧. 

ಆ 

ಣ್ ಸತ ನೆಂದ ಬ ಜಾಲಿ ಖಬೀಬೆಜ. ಧನಿ ಜದ ಜಸಿ ಕ 

ಔಟ ಜಗಕ್ಲಿ ಕಾಖಾಜೌರಿಳಬಾನಿ ಪ್ರಲಯಜಸೇರುಜಸೆ “ಜಃ ಜರೆ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತಿದ್ದ 

ಇಂಜಯಿಜ್ ಲ್ರಯಿಶಾ ನ್ಜ್ಞುಲ್ಲಿ ಜ್ಞಲ್ಲಿಕುೂಲಾಪಾ ೫01 ಜೆ 

ಇಇ. ಬಜ ಬಡಿ ರ್ವ. 'ಠೊರುಜ ಜಬಿಜಬಿದಲ್ಲಿ & 

ಅಂಬಿ ನ್ವತ್ರೀಯಿಾರಾಂದ್ರಾ ಬಅರುಲ £೫೦ ಬೆಂ ಜ್ನ್೦ 

ಅಲಾ ಜಿರಲೆ ರರಬಜಾತಲು ಜ್ಞುಲಿರ ಕಲಲ ಬಾಲಂ 

ಉರಾಖಿ EE SY ೨೦ ಅಲಾಯಿ ಅಲಿಜಲ ಖಃ ಚಾ ಅಜಿ 

ಐ, ಅಬಲ್ಲಿಕು. ಲ್ಲಿ ಅಲಾನಿರು ಮಂಬುಆಸಕು ಬಅರುರ ಬೂಕುದ್ಣಿರ 

ಬಿಜನ್ಷ ಖಾರುಲು ವಿಜಫಿಖ ಜನಿಔಟವರಿ ಕದ್ತಂಲಅು ಇಉಜ ಕುಬಿ 

ಬೆಯಜಾಜಾುಕ್ಟು ಅಧಾಯ ಅಬರಆಾಲುದ್ದು ಇತುಲ್ಬಲಗೆ ಇಡಿ ಅಶುದ್ಧ 

"ಇ" ಉಲಿಜ್ವಲ- ಯಾಬಿಅಸೊಜುಅ ಅವಿ ಲಂಬ ಯಿ "6 ಈ 

ಲ್ರಜಗೆ ಔಯ ಅಯೆಜ್ದಬಿಜ ಈ ಜೆ Re ಉಪಲಿ ಔಮು ಬಾಡಿ 

ಳು. ೫ ಪಯ್ಯಾವಿಜೆ೦ ರರ ಬಿಚಳಿ ಅಜಾಂಗಶಿ 5 ಔಯ, ಅಳ 

ಬುಲ್ಸ್ ಕಬಿ ಅಶುಆಜಾಯಿಲ್ದಿ ಜ್ಲಾಲಿರ ಬತತ ೨೮೮ ಜಲಾ 

ಆ. ಲ್ವ. ಯಲು ತೊಂಅಲ್ಲಿ ಧ ಲಾಜ ಆಗಸೊಲುಜ್ಕೂ ಕಲಂ ಡಲ ಆತೆ. 

ಜ5ಮುಕ್ಸುದೆ- 
ಇ: | ೧ 

ಅ. ಅಂಬಲಲೌಿ ಬಜಾೂಳುನರೂಜೆ ರುಪ್ರೊಎಔ ಜುಕ್ಸಿ6 ಔಟಿಯೆಲ್ಲಿ 
ಅಐರ ಎ೦೦ ಉನ್ನಿ ಅಲಿ ಬಿಜುಖಾರಿ ಜತಿ ಈ ಪೂರ 

ಆಣ. ದೆಾಲುಲಯಲಿ ಬಂ: ಬು. ಮಲ ಲಿಖಾಜಔ ಇಅಬೂಧಾುಖಸಬಾ 

Nv 

ಅಳಯ. 
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ಮಸೆ ಳು ಅಲ್ರಾತನಿರುರೌಯಯಿ ಈಜಲು ಣಯ ಜಲ 
ಖಾಲ ದಾರಿ. ರರಾಜ ರರು ಠಅಅಜಾಲ[ಜ್ತಾ ಇಡ 

ಈ. ಲವಿಬ' ಅಕಾ ಈಗಲ ಅಜಲ್ಲಿಕುು : . ಲಾಲಾ ಅದ್ರ ಅಳಗೆ 
ky ಣು ಅನಾಳಯಸದ್ದಿಜುದ್ದಿ ಇಜುಇಖಿಸ್ೆ ಖ್ಲಾ ಜೇ ಹಾಲ್ಫಿ ಬತ ರಲಿ 

೮೫೦೨. ರುರಾಗನೆಕು. ಲಿಾರಾಸ್ ಇಲುಬಇಗ್ ಸಂ ಲನ “ಅಲಕಾ ಅಧಿ ಸಾ ಅ | 

೮ ಲಔ ಎನಿರೆಬಬದಕ್ಲಿ ಅಲ ನಿಂವಾಕುಣಯೂಬೊೋಡ ರಜಾಯಿ ಇಜು 
ಅಲಾಯಿ -ಪಾಲಲಾಲರಿದಿ, ಆ ಹಿಖಾ ಲಿಲ್ಮುಆಸರಲ್ಯ ಅಲುಬೆ ಅಕುಜ್ಅಾಯೆ ಜ್ಯಾ 

ಇ]: ಆಕ: ಅಿಬಿಲ: ಜೂ Jp ನಥ ಭಕ ಸ ಹ್ 

ಊಂ. ದಿಲಿಮಿಶ್ರಾಯ ಲ ಸ ಇಂ ಯಿಖಾಜಾುಜ್ಸು ಕಾಪ್ ಬಿರಿ ಓ 

ಇ ಎಂ ಾಣುಬ ಔಎಬೆಕುಲಿಲ ಪೋಅಸನಬೆಕುಲಲ್ಧ ೩1 ಯಂ 
ಎರಿ ಮುಳ ಲಿ ಹ 3. ಜಶಾ ಆ ಖೆ ಔಮಿಲ್ಜುಬಿ. 

ಊರಿ: ರಿ:ಹೆಶಾಬಾಯತೆವಿ ಫರಿಇಸಎನೆ ಕಠ ಲಲ ಔOಔEDಲಿಖದದ ಉಲ 

ರಂಯಾಂ ಆಲ ಎಮು ಕೀಲ ಓಜ್ರಾಔವಿ ಕ್ಕಿ ಅಜ್ಟೂಯೆ ಉಜತಿ 

ಅ. ಇರು ಅತೆ ಲ a ಖಾಜ ಎರು ಓಂ ಯೋ ತೆಂ... ಲಾರುಔತೆ 

ದೆಶಾಂಅುಳುೂಬದಕ್ಕಿ ಲಿಲಿ ಶ್ರಫಲನೆಶಂ ಲಜ್: ರುಖದ್ಸಿಜೆ ಬಲ 

ಅಕ್ಕಿ ಲವಿಬೆಲಕು ಉಲಸುಂಬಔಕ್ಕಿ ಫಿಜ್ರಲಿಔ ಲಾಲನೆ 

ಆ. ಬುದ್ಧ ಲಿಮಿ ಅಬಾಲ. ಜಂತ ಅನಿ ಔದಿಆಕೊಂ- ಅಲ್ಲ 

ಅಬಖುಡಿಖಯಬ ಗೊರುಅಲ್ಬ ಈದಿ ಆಔರೂಖಪಾಶುಜ್: ಈಲ್ಣರುಂ ಬಂ. 

ಅಮಿ ಐಾಯತ್ರಾಯಿ ಬಅಕುರಂಪಂಜುಖ್ ಅ ರಿಲರಿಉಊರು9 ಖ್ಯ 

ಬಿಖಿಸ್ಸು ಬಲ್ಲಿ ಇರಲ್ ಬಿಜ ಎ ಹಲೆಬಬಆಕುೂರೆ ಕಂದಿ 

Es. EN ಅಲಾದ ಜರು 

ಜ್ವಾಖಿ ಅಜಾ್ಲಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೂ ರ *ಯಜ್ವಬರಿಕಾಆಗೊಬೆ್ಟ ಅಲ್ವಂತೆ 

ಈ. 209೧ ಏತಂ ಜಪ್ಲಾದೆಪಿ: ಊದು ಲ ರೆಯ. 

ಬುರ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಅಂಶಾ ಅಲುಬೆ ಅಲೆ ದೆಯಳು. 99" ಲರೌಜಾದಿವ್ದಿ 

ಈ. ಇಂದಿರ ಪಿಬಿ ಜರಿ ಕುಬಿರೀಲ್ಲೂ. ಅಜೆ 
AAAS 



404 ಅಲ್ಲ ಅರೊಲಿಜೆಯ' ಇಲ್ರ5 ರಖಗೊಯೆ ಔಿಯಿದಿಃ 

ಬುಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲರೂಜಾಧೀಲ್ಸ ಜಾರ 4 ರೂಲೆ ಜಲಲ ಇರುಲೂ ಉಶಾ 1 

ಔಟ ಲಾರುಜಿಅತೆ 6ಈಐದ ಇರಲಿ ರ್ಯಲಿ 9ಜ್ನದಿ ರಿಚಾರುಲ್ವ 

ದೂ. ಬತ ಅರು ಅಲವಿ ಐಮಿಜ್ಛಯ. ಬ್ಹಜ ಶಯ ಅಲ್ವ ದಿಲಿ 

ಉಲಿಶಖಬೂಯ್ಲ ಅಡಿ ಬಿರಿಯ ರಂಡೆ ಸ್ವಂ ಬಿಬಿ ಇಲಲ್ ಜಾರ ಈ 

ಯಜ ಮೊಳ ಅಖೂಕುಜ್ pe ಅಬ ಜಸ ಔಟಿರಿಡಿ 

ಜುಲುಶಿ ಪ್ರತಿಜಾಯಿ ಅಖ: ಬರೆ. | 

ದ. .. ಬಿದಿ೦ಿ ಲರ ನಲು ದ ಈ ಬರಿ ಜಿಂ ಡೆ ಆ ಲಿಜಾ 

ಬಿಬಿ ಅ ಅಖ್ಭುಳ:ಅಲಲ) ರುಡಿ ಬಿಂಬ ಬುರೆ-ಠೌಲಿ 

ಔಯ. ಇಲಲಿ ಲ್ಲಲ್ಖಾಂಯಯಿದ ಆ] ಅಜ್ಖಾಜುದ ಫುಲೆ ಜಲಜಾ 

ನಾ ಅಶಾಜಖ ಜ್ಹಲ್ಲಿಖಗೆ ಜಿಲ ಇಲಾ`ಾದ್ರಿಲಾ ಶಾಲಿ ಅನಿ 

ಬ್ದ 

ಜನೋ ೦ Gost ಜಲಜ: ೬೫% £0೦೮ ಇಂ ೫6 ಯಾಸ್ಲ ಅಜಾ F 

A ಗಜದ ಲಾ ಅಉಅಟಾರಾದ ಲೆ ಲಿಂ ಳಾರಗೂಜ 

ದಟ. ಅ. ಇಲಂುಬದಲ್ಲ ಲಿ ಉರು ದಿವಾನಿ ಈ ಲ ಅಲ್ಮಲಿಬಕಲಕುಅಸಬೆಅ 

ಜರಔಿಜಲಿ ಅಲಿರಿಲರಿಂ ಜಮಿಔಲಿ ಜಪ ಮ ಅಅರಿರರ 
Bom. ಅಜಬಿಬಜಾಾಜೆಲು. ಔಸಿ ಏಿಔಬಿಖಲಲ ಕಟ 5ಮಿಜ ಅಬಮಿಬಲಕ್ತ 

ಔಟ ಎಲ್ಲವಿಡೆನಿ ಅದ್ದಿಜಕಾಲ್ದಿ (ಲರು ಖಾಲ  ಪಿದವಿಬಿಖೆ ಅಂಶವು 

ಅಜ್ ಜ್ಞಖುಖಗಕ್ಳು ಅಅಜನೆ ಪ್ರಸಾದನ! ಇಂ. 0 5೮೬ನೆ ಅಳಿ ಬಜಾ 

ದರಿ. ೮ರ ೨ಲಾಯಾಜಾಜಂದಬು. ದೆಬಲಿಃ ಬ್ರತ್ಟಿಲಿ ಅಲಂ ಲಬ ಪಸ 

ಬ. ಖ್ಯಾಳಸಯಖಸರ ನಎಜಿಟ ಲಪ್ ಗೆ ಜೆಮ್ ಬಂದಗ ಅಲ್ರಿ, ಲಲ 

po ಜಲ ದಲ ಬಾಸ ದಲಿಶಾಜ! ರುಳಕುಕ ಉಬೆ 

ಅ೨ುಅೆಶಾಲಾಬುಲ ನ್ರಿಖ ಅಜಜ ಅಬುಬಿಸಸೆಲ ಬಲಯ ರು ಲೌಜಅ 

ಬುರಶಾಲ್ರದ್ಧಿ ಖಿಲಾ ಲ್ವಿಆಂಖ ಲುಜಜವಿ: ಶಾವಿದಿ ಔತ; ೦೫ ಜಿ 

ದು. ಇಯಂ ಜಲಾಬೆಜು- ಜಿಲ ಲವಿಕುಃೊಬೊಖ ಭ್ರಶ್ರೂಯಕೆ 
ಲಠಔಜುಡಔ ಇಲುಬಾಯೆ ಹರಿಗೆ ಬಿದಂಬಅಾಜ್ ಬನಸೋಡೆ 

ಲಈಜಗೊಬೆ ಕ್ಯ ಉಾರಾಸಾರೂಖ!`` 5ರಕಾಳ ರ ಉುದಾರಳಿಉ ದಿನ್ನ 
ಮಣ: ಈು: ಲಾವ ಅಲ್ಲಿಲಿಬ ಅಲಿಕಣೊಬೊಐ  ಭ್ರಲ್ರದ್ಧ ಜಲರಿಲಿಜ3 

ಅರಿ5ಲಿಖ ಅಜ್ಞುಳಫಿವೀಯಜಸಳುು ಔಲಿರೊಲಿ ಜ್ಯ ಲಖೀಸಜಸಕೆ 6ಕ್ಕೆ 
ಅಂಕು ಲುಳಖಾಂಲಸಂಜಸ ಜರ ಈದಿ ಎದ್ದಐಲಿ' ಬಳಅಳಾಲಡೆ 



ಈ. 

ಈ. ಆ 

ಟೌ 

ಆ ಅರೊಲಿಆಲ್ಲಎ. ಅಲ್ರರೆಖಬೀಣೊಟೆ ಬ್ರೆಯಿಯ: : 40 

ಅಜಾದಜೆ'ಯ ್ಲಿಶ್ನಾಯ: 6? ಜಯಲ್ಯಾಳುಖುಂಂದಔ ಖಾಲಿ ಆ ಇಲ್ಲು 
ಕುಜೋಬ ಉಲ್ಬಾದ್ದ ಕಂಬದ ಡಿಆರ್ ಕಾದ ಬಿಂಲಿಿ ಅಲ್ಲು 
ಅಂಜಲಿ ಬರ್ಮ ಸರು ಲಂೂರಿರರಾಲಾದರಿ ಸ ಎಲೀಾಟಲು- 

ಅಜಲಖಾಜುದ್ಲಿ ಕುಳ ಉಣೋಚಿ Jಅಯಿಲಬಣ ಬ್ರಳೆಯಲಲಿ *೮ುಜು 

ಅ ಬಳಿ ಖರ ಲಿಜೌಚರಿಎ ಖರ ಆಗಲಿ ಲಿಖರ್ಧಿಲುಖ್ ಬೇಲ 
ಬ ಆಂಬೆು ಲಕಾ ಗೊಡೆ ಲೆಲ್ವತೆಯ ಆಆರ್ರಿೊಲಆ ಅ.೦೮ 

೨5 ಆಸೆ`ಯಖಪಿಒ ಅಜ್ಯುಅಯಜಗ ರೆ ಖಾ ಲೌಬಯಬೀಖು ಬಡಾಬಜುದೆ 

ಜೊದಿ: 

ಎಡಿನ್ ಆ.59 ಈ ಅನ್ಬ ಆಗ ಅಲಿದ ಜಲಲ 
ಇರಾ: 4 ಲಂ ಜಲಿಶ್ಚಾಯ ಬಕರ ನೆಲದಿ ಔರ ಲಾ ಜಾರಿ 
ಶಾಯರಿ ಉಔಜಾಖ ಬರಠಿಜಡಿ ಜರು ಕ್ಸುಯಿ ಅಲಿಂ ಅಲ್ವಿ 

ಅಶು 9 ಅಬ್ಬೆ ತರಾಜಾಡೆ ಖಿಖೌಢಾಡೆಿಪಿ: ಲಿಶುಖ್ದಾ್ತಿ ೮ರಿಣೆ 

ಬಫಠಕುರೆ ಅಜಾ ರ: ಔ೦ ಇಕಿಕು ಉಜರು ಅಲಿ 

ಈಲಾಾರರು ಛರಂಯಜುದೆಐ' ಕೊಯಖೌಔಯಚ ರತುಕೆಬೆ 9 ಬತ್ತಿಯ 
ದ 

>») fe ದರಿ ಎಇ ಜ್್ಮಿ ಅಲ್ಪರ ಜರ TM £ ಬರಿಯಿಜ್ಞುಿ 

: ಈಂಲಾರೆಅನೌಎರಿ ಕಲಿಕ, ಅಜ SF FR ಅ ಔಜಲಿ! ಟ್ರೋಪಿ 
ವಿರೋ ಅರಣ ಲೌಜ್ತಿಐಆಸರಿ ಜಖಾದ್ರಿಲೆ ಬರಿ ಇಲುಕಿ 

ಅಬಿ ಕಲಶ ಉರುಲ್ಲಿ ಜಠಾಜಾಬೆ ಸ ೦ ಕುಬಿಲಅಅ ಲ್ರಂದ್ಧಿ 
J [ವ 

ಬಿಬಿಲ್ಗ್ದ ಈಜ್ಞಂಖ ಕ್ರಬೆಠಿಉಅಧಿ ಉಂ ವಿ ಶ್ವರ ಬ್ಬೆ ಲ 

. ಲೀ, ಕಿ ಔಲ್ರಿಖೆಕು ಬಡಾ ಅಲೆಶಿಜಾರುಮಾರ ಲಸದ 

ಈ 

ಐಸಿ ಈಲ್ಲಿಖಿ ಬಳ ಲ್ಲಿಬ ಜತೆಶುಆರು 6 ಅಬಾಲಿದಿ ಅಜ್ಖೌದುಲ್ಟಿ 

ಳೌ ಆರುಲಿಲೂಖಸೆ ಬಿಜಕ್ರುಣ್ಲರಿ ಜಾರೆಬೂಲಗ ಹ ಎಲಿ 

ಇರೂಲುಅ ಜನಿಜ ಬಿಚೆ ಆರು ಔಖಾಂಂಅಂಂಜಿಕ್ಲೆ ಲುಲೂಜಾರಿ 
ಎಂಂದಿಲಿಜೆಲL ಔಸಿ ಜಿಮಿ ಎಖೂಲೆಂ. . . ಔಂಬೆಲ್ಪ 
ಲ 'ಈಿಔಯಬ್ಬಲ್ಲ ಈಬೂಕ್ಕಿಲೆಂಬಣಿ ಜುಜೆ ಅಖಿಲಂಜಅ ರಜ 

ಶಿ 



408" ಆಲ ಆನೆ ಇರತದ. ಇಲ್ರ3ಲಾಯಗೆಂಜೆ | "ಪಟು: | 

ಅಲಿಗೆ ಉಲಾಜೆ ನಯ ಜರ ವನಿ ಅದೆಬ್ಬಬವಿಳುಣೊೊಬೆ೨ ಪ್ರಜ್ಞ: ತೊ: 

ಉಬೆ ಛ್ಲೂಲದಿರ(ೂತೆರಿ ಲುಜತಿ ಗ್ರೂಣಾಣಸೆಐ. :. ಅಿಂಕುಣಿ ಎತ್ತಿ; 
೧ ಕೀ MEE ದ ತಿ ಬಾಲ ಶಿ ಮ್ | 

56(ಏರಿಎರಿ' ಆಲರಾಯಾ ಬುಧರು ೫ '' ಅಕುಎಶಾಳಿ ಜುಳು ಬಪ್ಪಾ 

ಬದು ಅರುಚಾಖಿ ರದಿರಬಿ ಅರುವ ಔಬಡಂಂ ಎನಿಮಿ 99 ಬಹ 

ಪ್ರಅಯಔ ಇಅಲ್ನುಅಲಲಿಜತೆ ಜಲಾಾಗಾಲ್ಬಔ ಆ 0093 ಎಲ ಎತ 

ಅಲ್ವಿ ಜಿಯ, ಅಔಜ ಉಳ ಅಲುಬ ಅಬ್ಬಲಿತುಸಾರ ದೌ 

Ss ಔಜ್ಛುಳಬ್ದದ ಅಜಾಯಲಿ ಅಲಂ ಭನ) ಔಜ್ಞಂಈು ಅ್ರಜಾಬಿ 

ವಿಖಾದಿ ದೆ: ಮಿ ಜಿಲ ಪ್ಲೋಬಿಖ | ಬ್ರಬೆತಜೆಲಾಠ ಟಿ 

ಅಲುರುಬುಶ್ದು6 ಕುತ ಢೋಂಗಿ ಅಜೂಯಕ್ ಈಜಿ 5 S5ವಿ್ಣು ಜಂ 

ವಿಶ ಮುಕುಂಗೊಬೆ ಜಲ್ಲಕುಲೂಜಲದ ಅಬು ಹೊಯ್ ಅವರಿ. 

CRA ದ್ಯಲು ಶ್ಯಲ್ಧಿರಾ೨ರಾಲು ಜವಿರುಕುಾದಿ ಆಂಡಿಜ್ಞಾಬಿ" "ಅಲಿಲ, 
ಬಲುಳಿ ಮಜುಗಎಬಿ ರುಪೊಲಔ ವೆರಾ ಅಲ್ಲ ಪ್ವಲೆಜರಿ ಲಲ್ 
ಘೂ ಅವಿ ೨ ) ಅಿಎಜುಜಸ : ಅಮಿ. ಪು೨ಲ 'ಜಲೆಬೌೌಲ್ಲಾಳು 

ಇುರಿರಿ. ಅಖಯುನ್ನಿ ಅತ ಶುಜು ಬಳ ಕಲರಿ ಬಲಿ 

ಅರಬ್ದದ್ದಿ ಶುರ ಕಾಯು ಜತ ಸರಿ ಶು ಖಾರ" ಕೆ ಇಎಲಾರಾ ಖಾ ಸಾವಿ 

ಐಬಿ ಕ ಅಔಲ್ಬಾವಿರಕ್ತಿ ಅನುಂಜುಲ್ಖೂಯ ಅಲಿ ಆ ಜಲಾತ್ತ 

ಬತ ವಿಕ್ಠಿಲಾಬೆಯ. ಇರಾಾರುಈ ಲಿಜ್. ರರಿರುರಿ ಬಳಿಬಖೆ ಅಣ. 

ಲಿಬಜಿಖುಲಿ ಅ೭್ಲರಿಖುಜುಜಸಂಜ “ಯಂ. ಲಿಯು ಅನ್ನಂ 

ಇರತಲಿದ. ೬ ಹಿ 

ಅಯ ಕುಮಿಯಾಲದೆ ಉಜಲ್ರಶೆಶಿದಿದ್ದಿ ಆಲಿ ಲ್ರಾ್ಟರಿರಿರ್ದ 
ಅಿಖದ ವು ಅುಲಕುಲಿ 5ಂ.ಏ೦ಂ ಖಾದರಿ ಅಜ್ಜು ರಿಮರಃ ಮಿಶಾ 

ಅಲಖಾಲ್ಪ : ಅಳೂರಶುಅ ಲಜವಿಬಯಿರಿರಿ ಅಕ. ಬಲಿ ಎನರೆಲಾುಜು 

ಜಟ ಉಾಶಿಬಿ ಸಣ ಖರ ಸರಿ ಅಶ್ವಾಜೀಯಆತೆರಿ Re ಸ. 

ಎಐ ಖವಿಸಕ್ಟಾಖ. ನಿಲಲಿಜಾದೆ 2 ಯಯ ಕುರಿ ರರಅರು ಬದ 

ಖಲ ಜಾರ ಲಿ ಸ್ ಬ.೮ಜ್ಜಾಂಯ ಲಿಖು ಲ್ವೂಲರಿರಿರ್ದ 
ಖಿ ಇಅಬರ್ದ ಖಾ ಆಪ ಬಾಖಿಖಂಕು ಆ: ಬ್ರ ಆಬದ್ತಿವಿವಿ೨ರು ಫ್ಲೋಯಜಾಈ 

ಅರುಲ೨ ಅಲಿದಿ: ಇಂ ಶಾಯಿ. ಲಅಜುಜ ಲಿಖ ಉ.ಾಲ್ಮಿ 

ಲುಅರ್ಮುಲುದ್ದಿ . ಇರುಲಂಖೆ ಲಜ೮ಐಯಿರಿ ಉಶಾದಲ್ಮಿ ಖುಲಿಶಾಯ ರಿ 
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ಖಾ ಎಮರಿಐ ಏಟಿನ ಸರಿ ಈಜಾಲೌಬುದ್ಧ 8 ಜಲಜ್ಜುವಿಆ೦ಿ 
ಲಲಿರಭೂಲಿಕಲಿ ಅಳ ಇಆಚಾಜುಳಠ್ರೂ ಲರ 8 ಬಲು, ಅಲ್ವ. ೨ಎ) 
"೮ಬಯಿಜಾಳಯಜತೆ  ಕಶಾರಲ್ಲೂಯೆಂ ತ (ಕಣ ಕ್ರಜಾಂಯಃ ವಡ 
ಬಔಅಅಲುಲಂಖಲ ಜದಿಲಶಿದ್ರಿ ಅಬುಬೂನಿಖಿಬ ಜಲಲ ಮಿರಿ 
ಖಾದಲ್ರಿಬಿಂಲರೆ) ಜೆ ಪ್ರರ ಸರು ಅಂ ಜಿ: ಅ೦ದ 
ಖಡಿ ಜ್ನ ೯ಆಂಬ್ಮದರಿಜೂಂಯಲ . 
ಬಾಲಿ ನಿಲೆ? ೨೮9 ಥಿ ಜೆ ಸಹತ: ಫಸ ಘೂಧಿಂಖ್ಞ] ಅರೆಲಿಜು ಬಲ 

le ಎಲ್ಲ ತ ಬ ಹ ರ್ 8 ೫ ನ 
ರು ಇಆಣಗೆಯಿ ಬಬಬೆ:ಠುಜ್ವ ಹಿಬಿಡುದ್ದ ಅಲ್ಲ ಜು ಬಿಲ ಯಮಕ ಖಿ ರು 

*ಇ೮ುಅ ಅತಬಣರಿ ಜು ಈರಿ. ಲಜಿದ್ದಿ ರುರ ಲಾಡಿ ಓಲೂಂು 

ಅಣಜಲಿ ಲ್ರಲಿಚ£ಅ ವ್ಯೂಲ್ಟಘಲಿರು ಅರಕು ಬಂ ಲಾಲಿ ಅಬಲೆ. . 
ಸಕ ಬಳಿ ಲಿಬಿಜಆಲ ದೆಲಿಜಲ ಔನ ಮಜ್ಯಾ ಅರರಗಣಿ 
ಅರಾ ಅಖಾಬುಲಕುದಿ, ಪರ್ತಿ ೮ಜಿ ಕೈಶ್ಸಾದ್ದಿಳಾಶಾಲ್ರಾ 
ಓಲ ಅಿಖಾಖಾಲ್ದಿ ಅರಬ ಅರಿತ ಔತ ರಿಯ ಯ ಜೆಮು 
ಅರುಂಯಿಜಗೆ 'ಅಬೀಖರಿಯಿಲ್ದದ್ದಾರ ಲರು ಲ ರಿಜಕಾಕಾಹಾಬೆ 

ಜಾತಿಶೊಖೆಜ್ಆಾ9 ಎಖಾಅ ಬರಿಕೆಜಎರಿ ಇಜರಲುಲಿರಿದಿದಿ ಯು ೪8 

ಬಾಯಿಗೆ ೫ ೫3, ಖಾದಿಬುರಯ ಎಐ ದಿ “i 

ಖಲು ಲಿಂ ಔ6ಬಲಿರ: ಅುಮಿಂಬುಲಿ. ಕ ಲಾರೊಯಹಿಎರಿ ಹಾಟ 
ಅಯಾಜಾಅ ೮೮ -ಬರಿಆಲಜಾಗಿಯಜ್ ಅಭ್ರೂ ಜುಲ ಅಿವಔೇಣಿ ಜುಖ್ಐ 

ರುಲುಶೆಯೂ ಜಜುನೂವದದ್ದಿ. 5 ನಮಾಜು ಬಳಲಿ ಉದರ ಓಂ 
ಲಿ. ದೆಬೂಯಜ ಬಶಿರಜೂಲಖಿ : ಎಔಜ ಜಂ 6೫ ಬಕ್ರ ಅಿರೆ3 

ಲಬಿಾಜಾಲ್ಲ ಬಲು ಲಿಲಿ ತರಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾಲುರಆಬೆ 
ಖಳ ಛ್ಲಂಲ್ಲಿಬಲಿಂನ ಅಿಔೆಮಬರಿ ಕಯಯ” ಅಜ. ಅ ಬರಿಂಆಖ. 
ಉಬೊ ಅಖಜೆೊಐಬಿ ಓಜಾಂರುಲಿ ತಯಿಕುಹತೂಂಗೆ ಕಲಿಕ ಅದಿ 
ಅಅಶಾಜ್ ದ್ವಿಜ ರುಶುಅಂಖಂತೆ ಆದಿಛಿಲಲಿ ಪಲಿಖುರಿ ಜರಿ; 
ಆಲರುಅೊಬೊಯೆ. ಖುರಖಾಯೆಜಗೆ ಹಾ ಫ೮ಲಅಲ್ಲೂಯೆಯ 
ಅಕುತಲುಅ ದೆಶಂಲುಅಂದಿನ್ಧಿ ಲಔ ಂ.Dಿ ಭುಮಿಬರಲೇಲಲ ರಳ 
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9೨೧% ೪ಡಿ ಅಬಿ ನ ಘೂ ದಜೆಇಬು ಈ 3 ಜಿಣಿ 
ಜವಿಶಟಖಲಿ ಬುದ್ಧಿ ನಾಾರಾಡಾ ಹಸತ ವನ ಜೆಂ ಠಂ 

Bg: ಜನ್ ಶಿಜಜಾ ಶಲಿಬೂಯಿಜಸಿ ಒಲ್ಲಿಿಕ್ಳು ಕಳು ಐಆಗರಿ 

ಡು. 

೫. 

ಕ 
ಈ: ಮಖ ದ್ವಿಜಾ, ಇರು. ಆರಿಶಾಇರ್ 

ಜ್ 

ಈ: 

ಠಾ ಜು. ಅಕ: ರಾಧಿ ಈ ತರಿ ಔಯ ಬಾಯುಲ್ನಿರೊಂ 
ಔನ ಖಿ ಈ ಲಿಔಿ ಜಾ ಈಶ್ವಾನಾರುಯಿ ಬಲೆ ಈ ಸಲ ಹಃ 

ಅಬು'ದಿಂರುಾ ಜಲ್ಲಿಕು೨ಶಯುಲ್ದಿಖೆನಿ ಇನುಂುಸೆ ಆಚಾರ ಇಜಾಲ್ರೆಐ. 

ನು ರ್ದ. ಇರಾೂರು9 ಎತೆಜ್ರಜವಿರಣೊಚೆಅ ಪ್ರೆಜಜ್ಗಾಬೆವಿಕು ಜಂಬೆ 

ಡಿ 6೦9 5೮೬೫ ಪ್ರಜು ತ ಲಲಿ) ಪ್ರೂಲಲಿರಿರ ಆಕ ಆದಿ 

ಬಜ ಜಶೌಬಪತಜ ರೂಪದಲಿ. i 

ಚನ" ನಚ. ಜ್ಞಾಲುದಡನ ನಾಕೆ 

ಎುೌ ಇಳು ಶಾ್ಕಿಬಲಿತ ಪಸ ಅತ 
ಶ್ತ 5 

2 
ವಿಜಿ ಬಐಅಿರುರ. ಬಮ 
aj 

ಅಶಕ್ತ 1? 
ಆಟ್ 

ವೆ 

ಈ)? ಔಶಾಂಡಿ ಈ ಮಿಣ ಲಾಬಿ 

2 ದಾ ಜನ ಈತ ಕುಶಾ ಅಬೆ ರಿತಿ ಡಿ 

ಬಾತಿ? ಇಲಿ ಖಖಾಜಾ ೧ ಧಮಿಲ್ರಜ ಈ ಅನ್ವಚಾ೫೬ಳೆ ' ಅಮೀ 

ಬು ಶೆ 

ಚ್ಲ ಐತು ಜಾಡಿ ಇಂದಾ ಸನೊಹ ಇರಿಸಿ ಸ ಪುಲಿ ಯಿ: ಲಿ 

ಈ ಅಂತರಾ ಇಯಿರಾಹತೆ ಜೆಲುಳಖಾನಯಿಣಿ ಅರಿ ಅಖ್ಯವಿ ಲಿಜಾಜಾ 

ಣ್ಣ ಲಖಿ ಜ೭ಕುನಿಎಔ ಅಜರ: ಬಯ 'ಅಬೆಮಿ ಇರಾ 
ಆಯಿ ಆಲಿಖಂತಾಶಾಾಖಗೆ ಆಲಿರಾರಾಲಾಯಿ ಇಜೂಲ್ರಖ ಲೆ ಕಾಕು: 
ಆನತ ಲಾಡ ಅಬೆಲ್ಯಬೆಡೈ-ಎಲ್ಬುಬಲಿರಾ ಸಕ ನಔ  ಹೊಾಖೆಯಿ. 

ಅಬ. ಪವ್ರಿಶ್ಲುನಿ. ಬಲು ಯದಿ ಕಲ್ವ ಇಯೆ್ರಬರಿರಾಖಕೊಬೊಣೆ ಉತಾವಿಹತೆ 

ಲಿ. ಜನಿರುಖಾವ ಅಧುಕ್ತಾಯಿ ಲ್ಸ. ಈ ವ್ರತ ಆರಿ ಉಟ ಜು 

5 ಬ್ರವಿಚತಶು ಎಂ ಅಲಾರಔ ಢಿ ಖಶ್ಸಿಶ್ಲುರಿ `ಉಜು 

ಲ. ತ ಖುಮಿಖುರತ೩ಸ 'ಗಲಶಾವಿಬುದ ಬಿಚ್ಚ. ' ಲೆ ಅಜ್ಜಾ 

ಲ್ಲ. ಜಾಯ! ಔಂತ *ರಾೂಲುಬೆ ಅಲ್ಲಇಖಾಖ್ ಆತನು. ಬಚಚ 

ಆಶಿ ಔಲಾಂಲಂಂಬ್ದರಿ ಅ್ರಿಳ೦ಿರಿ ಶ್ಲ ಬಳ್ ಲುಲ್ಧಿಜುರತಿಆತೆ ' 

ು» ಬನಿ ಆ ರಿಜ್ಟುಹಿದೆ 

aC 5 ಹ, ಗ 

es en Ca aa ಪಡೆ 



|. 

CG.» 

ಅಧ್ಯ 

ಕ್ರಿ 

ಎನಿರಿಂನಕುಜಸಿ ಸಾಯಿ ಇನಿ” ರ ಲಯ ಉಪಾ ಡ್ ಫೌ ಆತೆ, ಅ್ರಲುಲ 

ಜುಲತೆ ಆಷ್ಟ. ಖಾಸ ಒಳ ಬಲ್ಲಿ: ಎರ: ಲಿರು ಜಅಕುಲ್ತ 
ಡೆ (ಇ ಹತ್ತೆ 

ಅಖಾಡದ ಪೀರಾ“ ಜಾಅರಖಾ,. ಆಕಜ್ಶಾಯಿಂರು ಕರ ಟ್ರಬೂಯರು 

ಜೆ. ಮಿಛಡಾಬೆಲಿ ಪೌಶ್ಯಾಜ ಅಜರ್. ಇಕಂಶ ಹಹ ಇ ಅರಿ 
Po SY ? ಸ ಮ 

ಅಕುವಿ ಬಲೀ] ಇರಿಅತೊಲಾುದಿ ಹಲು ಬಲಾ ಅ ಪಾಶಾ ಈರುಬ್ಯೋಬಿ 

pe p - 58 Ha ? ಕ 

ಬುವಿ ಬುಹೂವಿಡಿಕ ನಲವ ಆರು ಳು ಅಬಲೆ. ಅಕುಅಶುಅ ಲ್ಲ 

ರೇಲ್ ಇರೊಬೆಎೊಲೂಲೆಐ ಲಿ Dd ಸ ಯಂಂಲರೌ ರಿಬಜಾ ಜಿ 

ಯ ಇಲ್ಲ ದಿತ್ಪಲಿ ಕ್ರೀಚೆಲರದ್ಧಿ ಜಲಿಲಿಲ್ಲಿ ಇಯಲ್ಲ ಉಗೋಬೊಉಯಿಲುರ್ಜಾಡ 
ಲ - ಆ 

ಕ್ಲಾರಾ ಬುಲೌಶ್ಟಲು” ಎದೆ ಲ ಟೆ ಅಲ್ಲಿಡೊಐ ಡ್ಯ 

ಶಸ ಕ್ಞಪಿಲ್ಲ ರಉಜದಧಿಎಸಿಜಹ್ ಖರ ಕು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಯೆ. ಶಂ 

ಆನೆ ಜಲ ಬಿಲಾಲ್ ಅಕ. ವಿಬಜ್ರ ಅರಿತೆ rE ಜಟ್ 

ಎರಿ ಇಂಾಆಲಿಖುಈದ್ಕಿರಿ್ವಾ. ೮೮ಧ. ಆರು ತ ಅಜ6ಅರೆಜ ಬುಲಿ 
ಈಯಿಶ್ಕಾಖಿ ಲಿಚಿ ಔನ್ಫಿ ಅಬ ಫಿ ಖೌಜಅ: ಈಯಿಶ್ಚಾಯಿ 

-. ದಿಬು್ರ:-ಜರೆಕಾನಿಖಾಬಿ ಜ ರಾಜಂ ಅಆಸ್ರರಿಜಲ್ತ ದಿ, ಆ ಡಿಸಿ 

ಲಿರ್ಧ ಆಗೊ ಬಿಗ ರಜ ೭ಶೆಲಿ ಜು ನಲಲ ಷ್ಟ 

ಜಲಿಾಳಿಲ್ಲ err ಯುಳುವ ಬುಲಿಲಾಣಿ ಬ 

ಜ್ಞುರಡಿಕು ಬರತ ಲಾನ್ರಿಲೆ ಇ ಳಾಖಾಣುದ್ದ, ಇದೆಲ್ಬಯರಿಕ ಲೊಣಿ 
೩೦ರ ಶಾಲಿ ಕಲ್ಪಿರಲಿತದಿ 'ಖೆಮಿಕ್ಟಾಯ.- ಅುಖಜುಲ್ವಲ ಸಭ 
ಅಬಜಾುಮಿಖಾಧಿ. ಉೂದ್ದಿದಿರಿ [9 ಭ್ವಪ್ರ ಲಗ "ಬರಲಲಲ 8ಬಿ 

ಒಗೆ 

ಬಾಯುರುಐ : ಚರಾಮಿ ಪ್ರಕ 1೮5 ಅಲ್ಮಿ ಶಸ ಅದೆಬಜಿ 
F ಎ ತ 

ಉಜನಇಖೆ ಲಲ ಅು್ದಿಡೆ್ಲ ಎಶ. ಲೂರುಣ್ೆ ಅಜರ ಬಿರ .೬ಡೆ 
ಔೋಮೆಯ ಅರಿಂ ಆರು ಅಲಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಠರ್ದಿತೆ 

ಇರರು  ಅಂಜುಶ್ನಾಂಿ ಣ್ ಬರಲು ಬ್ಬಿಜೂಜಬ್ಬಿ ಅತಿ 
ಈಜಿ ಅಾಖಅಾರಿ ಹ ಆನಜಕ್ತರಿ ಜೆ ಅಅಡೇಣಿ ಅಲ, 
ಯಿಜ್ಞಾದಿ:  ಅಭಿಬುಲೇ ಸ ಅ5ಬಂಯಜೌ ಲಿಬಅಜಲ್ಲಿ ಔಟ 
ತಲ ಲಿವೀತೆ ಲಿದಜ್ಞಾ ಬುಜ ಲಔಜಾ ಲಾಲಾ ರಾಧ ಲಲಿ 

ಟ್ಟ B R 

[SN 
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ಆ). 

ಲಾಳ. 

-. ದ್ರಿಜಾಉಜಗಲು ಅಲ್ದ 

೬ ನದ ಎಬ್ರರಾಬಿದೆಿ ಪೊದೆಯ. 

ಮಖ. 

ದರಿ 

ಅ ಆತೌನಿತೆಲ್ಲದಿ, ಇಲ್ರ3 ರಾಜೆ ಬ್ರಿಯಿಜಿಃ ೩ 

~ - [) ನ ನಾ pe 5 
ದಂದ ಎಬಾರಔ ಅ ಲೃಳಿಯಾಯೆಂ (ರಿತ ಅಜಿ? 

ಶಿ 

ಕುಖಂಬೊೋಜಖ: ಹಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಕಾರ ಕರಿಎರಿ ಅಳ ಅರಿ ಆದ. 
p ಲ 

ಜಲ್ಲಿ ಉಲುರಧ್ವ ಸೊಂತ ಅದಿಂಕೊಲ್ಲಿಶು "ತ್: ಜುಅಜಂಲ' 
ಬ್ರಿಯದಿಜ' ಜ್ರಯುಬಿಂಖುಲಿ ಕಲ್ಬಕು: ಇಲ್ರಾಲಲಛಿ ಪ್ರಯ 

ಬುರಜಾಜಾಜ್ಿ: ಜ್ಞಶುಂಲೆಆ್' ಆಮಿಂಕ ಜೆ ಎಲಾಲ ಆತೆ: ಅಬಿ 

ಅಿಎಬಾಲುಲ ಅರುಜಾಲ್ರಬು ಬೆಡ ಜ್ಲಖೂಬ ಆಮಿ 

ಕೊಲಿ ಈ ಅಶಾ ಇಲ 6ಕ್ಕೆ ಅಆ ಆಶಾಬೆ ವಿಶುಬಿಬುದೆ 
ಅಧಾಯ ಇಲ್ಬಲಿಎ ಕು ಆೊಬೊಜೆ' 

ಲುಜಾಖಿ ಲಿಖಿಲರಿ ಆಲೂರ, 

ಅಖಾರ ಖಅಲಿಲ್ಲಿ ಜಹಿ ಆರ್ರಿರಾಶಾರಿ ಮಘಾ 

ಅಮುಯಂಬದೆಲ್ಧ ಈಕಿ ಅರಬಿ ಅಖಿಲ (ಬಳಲಿ. ಐಜಿ ಜೆ: 

ಅಬಿಜಿ ಖಲು ಅಔ 99 ಔಐ ಐಲ ಈ ಅದ ಅರೌದಿಕ್ಷ. 
Ee ಜುಲ ಆಜು; 

ಮಿರ ಬೌಐುಜಿಜಬಲ್ಲ ಕೆರುಜಜಾಬೆ್ಲ ಅಜಾ ಇಲ್ಬಿಇಲ್ಫಜಾ' 

ಅುಬೊಕ್ಮಿಚಿಂಲಿ ಆರಿಎ ಅಶಾಠಿ ಮಾಜಿ ಜಲಲ: ಜುರಖಜ್' 
ನ | 6. 

ಪುದೆಯಂಂಜಔ ಔರಾಯೆಐ: ಲಿಬಳೂಜಕು ಜಿ ಅಯಾಯ ಆಅ 

| ಗ ಜೆ ನೆ [ನಾ ಕೊ pa ೩. . ಜಾಲ್ಲಿ ಅಬುಲುಕುಲ್ರಿಯಜ] ಉದಿಉರಾರಯ,... ಅಜ್ಲಬಲ 

ಜಯಾರ ಲರ್ ಶುಅಬಿ ಅಲನ್ನರಜಿಜೆ ಬಾಲೆ ಅಕ್ಲೀಠಬ್ರಬಜಶಾಠ 

ರಬಿಸಲುರಂಐಜ್ ಬಜಾರ ಬುರಬಿಜ್ಿಲ ರಜಾ ಮುಳು ಜರಿ 

ಅಟ. ಅಕುಣಜುಅ ಕದ್ದ ಅನ್ಹೂಲ್ಲಿ ಜೋರು ಖು 

ಯಬಿಜುರಲಿ ಬಿಶ್ಚಾದೆ ಲಿಖು ಅಲ್ತಾಪ್ 989 ಔಲೆಲಾಯಣಿ' 

ಜಲಂ ಲಲಿ ಬಿಎಅಜಾಲಡಿ ರಾಡಿ ಎಲೌಬಿ. ಉಂ 69. 

ಲನ್ನಿಲೂರು9ಿ ಅಠಬೂಂರೌ ಅಜ್ ಆಉರಿ ಅಲ್ಫಿಜ್ಕ್ಸುರ ಉದಿಯರಿ 

ಏರೊ ಜ್ಜ ಈತ ಖರೆಫಾಆಲ್ಲೂಕೆ ಲ್ಲಿರಿಲ್ದ ಅಶು 

8580 ಬೆಜಳಜ ಎನ] ಲಾಬಿ ಖುಅಖಿಬುರಮೀಂಲ ಕುಲೆ 

ಈ ಅಾಲರುಡಿ ಅಜಿ ಲ್ಮಿಜೆನಬ್ಬಲ್ದಿ ಅಲಿ ಈಯಬರ ಅಅಾಜ್ಞುಲ್ಲಿ ರಿಪ. 

ಹತ್ತ ನರ ಮನನ 



ಈ ಅತಂನಿತ್ಲಐ. ಅಲ್ರ5ರಾಬಿಣಿಂದೆ ಬಿಯದಿ 411 

ಡಾ. `ಲಾಜುಜಿಆತೆ ಜಲದ. ಅಔಿಔಟೆಬಬ 5569೦೮. 9ಅಾಜರಿ ಬಭಿಖಜ್ 
ಅಖಅನಿಯ "ಅಂಕುಜಿ ಅರು ಅಲ್ಲಲಿಖುಲಿಪ್ಲಿ ನಮಿ ಪೌರ 
:ಡ್ಯಿಲಿತುಜುಖರಿ. ಆಅ 03007 ದರಿ: ಇಲಲ 6ಧಾಬಲಲ್ಲ ಅಳದೆ 
:ಖುರಜರಲಾಉಂಧ್ಗಿ : "ಕಯ 'ಅಲುಜಂಜಿ5ವಿಎ ಶುಲ 5೫೦೦ .೮೮ರರಿ 

ಔರ. ಜರುನೆಐದೆ ಹೊದೆ. ' ಯತೆ ಈೆಥಬಃ ಅಬ್ರುದಿಂಯ ೨೮ ಔರ 
“ವಾಲು ಅಕತಿದೆವ ರಲನೆಂಣಿ : ಬ್ ಅಜುಜಿ ಮಾರನೆಯ 5ಯಿ 

ಔತ. -ಉಡಿಲ್ದ “ಆರದ ಆಲ್ವರು ಲ್ರುಔರ ಕೃರ ಅಜಾಲಿಲಲಿ 

-ಇ೦ಿಆಸೆ ವ 'ಈಬ್ಬಲ(' ಘಟನ ಅ.ದಿಔಬು ಒಕುಂಯಕ್ಯ 

ಈಿಬೊನ್ತಿಶೌಂಬಜೌಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಜರೆಬಲುಬಾಬೆಲೆಲ ರ್ಯಿಇಲ್ಧೂರಾಜಾ ಲಿಂಗ 

ಈ. ಔರ ಪ್ರಾಮಾಜಮಿಖಾಯ0 : ಖಾನೆ ಬಪ್ಪಾ ಸ ಅಜುಲಖಾಯ ಬರಿಕೆಜ್ರ 

ಬರಿ ಭ್ರಶಿಚರಿ-5೬ಸಂ ಲಾದ್ರಕೆ ಔರ ಬಿಜಯ ಔಳುವಿ ಎಗರಿ 

ಘಂ. ಅುದ್ರಿಕಳು. ಈರುರಿ ಖ್ರಲ್ಲಿ ಕಾವಿಯೂದ ಡಿ ಅ್ರಮಿಖಲಿರ ತಗಿ 

ಜದ ಅಬಲಾ ಶ್ರಾಶುಸರುಯಿಹಾಯಧಿ ಬ್ರನಿಅಂ ೫ ಬಿದೆ ಅಜ್ಜು ಅಲಿಖಾ 

ಘಂ. :ಈಯಿ ಅದರು. . :ಬತರಾ2ರ ಜ್. ಲಿಜಜಗಲ್ದಿ ಬಠಕುರ ಜ್ ಜಬ ಇಳ ಬೌ 

ರುವ ಕಾಬಾ ಈಅಜಾಖಿ ಬಾಲ ಬಲುಲಿ ಅದ್ದಿ ps ಲಿಎ ಈಲ್ಲಿಂಅಜ3 ಇದು 
ವ £; 

ಅಶು ಇಲ್ಲಲ ಶುತಿಅಸೆ ರಿಯ ಕಟಾ ಡಂ ಹಲ? ಅಲಾಲಿಜರು. 
ಟ್ಟ 

ಈ ಎ... -ಲೂಲ್ಮರಲರ್ನ ಇಲಲ! ಅಬೂಲೆಜೆ ರಲ ಪರಿಜಲ್ರಿ ಕದ್ರಿ. 
ಅರಾ ಅಜರ ಲಲ ದೆಯು"ಈಅ ಭಾ ದರೆ ಿಆಸೇಜುದಿ ಆಜುಲ್ 

ಪೇ. “ಚಾಮಿ ಅಮಿರ ಜ.ಅಶುಲಿಐಎ. 'ಈೀಜುಜಿ ಆರಂ ರ ಛಂಲಿಲಿ 

ಖು ಒಬಿ ಈಬ್ವಿಜಸೆ ರ :ಲಿ ಸಾನ ಮಖ ಅಜ್ ಜು; ಜಾರಿ 

ಯಿದ ಅನಿಲ ಖ್ ಇಆಅಶಾ ಹಯಗ ಲಿಲಾಜರಿಆತೆ ಅಮಿರ ಲರು. 

ಈ. ಆ೦ಿಜಾರುದಿಆರೂರುಈ ರಾಯಾ ರಿಂ ಬಿಯಲ್ಲುಂಬೆ:ಆಿಹು ಅತಣ 

ಯಿ. ಅಲ್ಲು 'ಅಿಶಬ ಔಜಿಯೆಜ ಯ ಖ್ಲಾವಿರ ಅಕುಚ ಅಲ್ಲಬಿಜುಲಿಲ್ಲಿ ೩ 

Rar 'ಚ್ರದಿಶಾ ರ ಜವುಳ ಔಯ ಆಸೆ ಆಶುಶಾನ್ರಿ ) ಈರಲಖರಿಲ್ಬ ವಧು 

ಈರಿ. ೮ ಜರ: ಜಾ ಅದಿಲ ಅಖ್ಛಳಸಂಂಯಬ್ ಇಲುಲಆಂಗೆಲ್ದ- ೪೨ 
ಬರೆ(ಜ್ತಾರಿಆರಿ ಲಿಠಟಬಿರಿ ಬುಮಿಬುರಜ೦ಿ ಅಖಾಜುಬೌ ನಲಿ ಅಶು 
ಅದಿ 53 ಬಿದಿ. ಛೈಜ್ಯಲಿ ಅಜೂಲುಧಢಿ ಜರಿ 'ಬೆರಿಜಬ್ಬಶ್ನಾಯ. 

ಠೂ. ರ್ ಅೀನಿರ' ಅಮಿರಜುಲ್ಬಲ್ಲಿ ಇಲುಲೂಖ ಲ್ಮಬಿಬುರಲಿ ಟಜರ್ಳು 
Lg 



MPO ಜಣ Rak Snipes 

ಈ ಲಿಕಾಡಿ ಜ್ ನ ೩9 MET ಮ ಬತ ತಣಬರಿಖಜಾಲ್ಲ a ಬಾ 
-ಲೆಬಿಆಸೆಂಗೆಲ ಯಿಿಜ್ಞರಿ ಸತಾ ಯೆಸ್: ಜಾತಿ ಲಿಹಿರಬತಪಿಃ 
ಅಲ್ದ ಡಿದಿಬುರಶಾ-ಉುಖಜುಂಯೆ( ಲ ಧಾರಾಳ ವಿ ಅರಿ ಶತಿ ತರಿ ' 

ಈಸ. 6.ದಿಂ. ದಜ ಖಕ: ಚಿಟಿ ಅಬ ೧6; ಕದದ ಆಯ್ಕ 
ಫಾ ಉಶಾ ರನಿರದಿಅುಡಿ ಲಿಲಾ ೫ ಭ್ಥಪ್ಪುದ 'ಆಲ್ರಿ ರಾಣ ಇಕಿ 

ಲ. 'ಲಿಸಜರಿಯ ಬರೇಜ್ಛ್ಜಿಲಡಿ: ಅಜರ] ಚ ತಬು ೧ಡಾಜಿಲಯೆಕು 
ಖಾ ಬಟ ಆ ಬಟ ಆಡಿ ಎ ಪಾನದ: ಅದಿ ಜನಿ 
ಆದ ಜದ ಎಜುವುಉುವದ- ಕಾಚಾ ಟು ಹಲಲ ಕಾತರ ಬನಿ 

ಐಂ ಛಲ ರುದ ಮಿ, ಜರಿ ಉಅತಥಿ ರೊಡ. 

ಡಿ. ಅನಲ. ಇಲಲದ ಬಾಸೆವಿಂಲ್ತಾ ವಿವ ಬುನ್ಲಿಲಂಅಅ 
Bao ಜಾ. ಬರು ಅಲ್ರಿ ಬೀದದಿಲಲಅಾ' ಬ್ ಆಸಿ 

ಘು. ಖ್ ಆ: ಜುಲ ತರುತ ಜಿ ಅಬ್ಲಬಲಿ ಆರ5ರಿಕ್ತುತಅಾಯ ಹರತಿ, 
ಆತೆ ಸ ಅಮುಂಸಎಬಿದನ ಕಲಿಲ ಕ್ತಿ ಔಆಂಲ್ಲಬಬರಿ: ಬನ್ರಿ 

ಊ. ಲಿ ದಿಲ್ಯಾ ಬಯಜನೆ ಲೀಚಿ ಖರೆ ಓಔಿರಯಔಿಂ. ಅಸಿ ರಾಸ 
ಲಿರು ಅಲಾ ಅರ ರಿ'ಜ್ಞ ಇ ಶಲಿರಂ ನಲು ಬಿರಿಜಲೆಕ ಎಪಿ ಅದ್ಮಿ ಬ್ರಾ. ಅವನೆ ಜಾ ಲಿಆಸೆರಿ ಔರಾಂಜೆಐ.. ಐಔಜ ಇಓರಣೂದರು ಅಟು 

- 'ಬುರಾ8ಲ್ಮಂ ಅಲಬೂಲ್ರುಖಿಬುಬಜರ ಅಳು ಆನೆ: ಇರಬೆಯುದೆಬಟೆಲ್ಲ 6 ಇರ ಐಕ್ಯ 
ಬೆ ಹೇ ಉಚೆ ಅಅುಶೆಬದ ಔಯ ದಿ ಜೆಔಜಬ 

೮೬. ಅಖ್ರುತೆಅಬೆಲ್ಲ ಅಜ್ಪಾರು ಜಠರ ಜನಔಯನವಲ ಆಮಿ: ಇಡಲ ತೆ 
ಇಆತಲ್ರರಿ ಯಸಾಖಂತ್ತ ಅಲ್ರಾಲಿಲೂಂ ಈ ಕಾಟ ನಾ ಇಲಾ ಬರಿಯಾ 

ಅ. ಜ್ಞಾಯಿ ಒದಿ ವಿಜಯಿ ಕದ ಈರಿ ಖಲ್ಲು್ರ್ರಬ್ಬ ಆಲ ನಜಾಬಿಆ೦ On] 
ವ ಈರಿ ಆ ಬಾಲಿ ಅಜಯ್ ಜನೆ ಇಲ್ಲಲ ಬಜಿ 
ಔರಿಯದ್ದ ಅರಿ ಯರಿಶಿಅಖವಿ ಆಣಿ ಲಿರು ಬೆಟರ್ 'ಲಿಬ್ವಟಉು. 

- : ಬಂದಿ ಲ್ರವಿಖ ಧ್ಲಿಟು ಅಅ ಉಬಸಲಿ ಔಯ ಹಲಲ 
ಅಲಿ ಐಜಸದಿ ॥ ಬಲ್ಲಿ ಶುದ ಅಪ್ರ ಬಳ ಸಮಜ 



ಉಂ. 

೮ . 

ಡಿ. 

ಇ. ಆರಾ ಕುಶಾ ಡಾ ೫ೌ೮ಿತಲಲಿ ಆಶಿ ಬ ಅಬೆದಿ. ಇಲ 

ಆನ ಕಯ 3ರ (ವರಗೆ 3 ಇುಾಖಎಜ್ ಬ್ರಿ ಐಲಕುದಿ: "ಅಲಿ 
ಜ್ ಇಯ್ರತು ಡುಟಿಅಾತೆ ರಗ ಆಅಖಜ್ ಬಡೇ ಅಕಿರಿಯಲ ES 

ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಜಿಲ ಆ ಬ ಜುಶಿಜುರ' ಖಕ್ಮಿಇರಲಿ ರಲಿ ಅಜ 

ಚ ಅರಿ ಖುಶಿ “ಈ ಇರುಂರಿ ಈ ಐಬಲಿಖಾಡೋನೆಬ. . ೮80 
2 ಲ೫9 ಬ ಯಜ ಸ “ಜವಿ'ಲಃದಿ ಅಜ್ಜು ರನ ಇಡಿ ರಜ 

ನೆ ಅಶಾಲಿಿ ತಲಯ ಯಿದ ಹಡ್ಬೂ ತು ಶ್ರುತಂ ಪಟ್ಟು ರಜನ: ಅರಿ: 
“ಗಾ » 

ಅರಾ ರಜದ ಬಾದಿ. .' ಅಕುೂಶುಅ: ಅರ ಅಜ ಜಂ 

“HE ಕಜಾಕುದಿಎಖಂಲ ಸಯ 0. ಅತಿ  'ಖಲ್ಮೆಜ್ಜಾ 

ಜಾಲಾಜಾರಿ ಲೌ ಠಜಿ. ಆಜ್ ಆಲಿ ಜಾ ಬಜ ಡಾಯಿ 

ಇಶಾ ಕ್ಷಿಪ್ರ ನಗ್ರಿ ಟನ ಆಲ್ಲುಬ್ಬಣ- | 

ಜರಿ ಲಿ ರಾ ದ ಬಿಸ್ ಬಾರ ಪೆ ಒಜುಜಜಚಲ ೪೫ ಇತಿ 
€ 

'ಹಲನಾರುಳು ಅಿಲಿಲಿ ಓಜಾ ಅದಿ ದಿಐಈಂ ಲಜ್: ಖದ್ಧ ಜಡಿ 

ಬಜಿ ಅರಿದ ಅಜೂಶಾಠ ಲಾಲ ಖಾ ಅಲೂರ. 
ಲಬ ವೆಕಾ ಠಿ ಜಬ ವಾಂ ಕಲಿಲ ಈಕ್ಷು ಜಾಲೊಂ ಅಜಡಅರಿ 
ಖಿಲಾ. ಲತ ಜಾದಿಶ್ಟಾಈ ಜಲಲ ಜಡಿ 'ಅಿಬಿವಿಕ ES) 

ಓಜಾ ಜಕೂಬಎರಿ ೪ ಭಲ ಸಲಲ ರಿಕ್ಕಿ EE ಓವಿ ಜಂ ಜು ಅರ 

3b ಘಲಂಅಬಿಡಂ ದ್ವನಿ ಜಾ ಸಲ" ಆರು. ಅಜ್ಲೌದು 

ಚ್ ಆಗ್ರಾರ್ ದಯದಿ ನ ಜದ ಕಜ ಔಖಸಬ ಶಾಲಿಜತಿ 
ಅತೆಬದರಿ ಕದರಿ ಬಿಲ ಇರೂಲ್ರಿ 3 ಭಾ ಶು 
ಜಲ ಜಿಔಲಿಅಖಧಅ ಅಬಿಳರುಬಜಳ ಕಿಲಂವಿಔ' ಅಆಎರುಟ6ಅಂಅದಿ 
ಔರಿಆಸರಿ ಫ್ ಅಂಬಲಿ: | 

ಲಿಇರಾಜೆ ಅಔ8ಔEಕುಂದಿ ಅತೆ ಬಿವಿ ಆರು ಬಳುಕಿ ಅದಿ 
ಬಾಬಿ. ಐ್ರಿಅಸ ಪಠ್ಜುಜಾರ ಪ ಟಿ ಇಕುಎಶಘ 5ನ್ನ 
ಅಸರ ಈವಲ್ವಾಕದೆ ಛಬಿ ಅ ಅ ಅ್ರಶಚರನಿ ಅಡವಿ 

ಲಾ `ಲ೦ಿಆನ 'ಔಖಐಲಿ: ಐ ಲಿರು ಉರಿಂಯಲಲ್ಗ 9೬೦೦೦ 1 ಐಲ ಔಲ್ಲೂ 
ಣು y 

ಟಿ ಲಲಿಲಂಗಾಹ ಆಅಲ್ರಅರಿಔಆ ಅಲೂಾರಡಿ ಬಂ 
' k » - ಕ ನಿ ಹ ಕಾ ಕ್ಷೆ - % “ಆಲ ಭಲಿಅಳಳುಲಬಲಿ ಅಜಲಿವ ಬರಿ)" ಭ್ರದಲಲು 
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ದಂ. 

ಡೆ ಅ5ೇಂನಿರಲ್ದಬ' ಅಲ್ರರೆ ರುವ; ಪ್ರಿಯಂ. 

ಸಪ: ಜಟಿಲತೆ ಅಜಜಿ ಅಜಾಬಲಾಲು : ಅ್ರಲುಕಾಯಿಜಗಿ ಅಂಡಿ 
ಅಆ ಅಶ್ಯುಅಲಿ ಲಲಿ ಧನ್ “ಲಕ್ಕ ಔರಿಥಟಆಸಲಿಲ 
Kai ಇ ಲಿಬಿಇವಿಕಾಸೆ ಬೆ೪ಖಾರಔ. ಅಬಮಿಜರುಲಯಲ. ಜಲ 

} 
Wl 

ಅಪ. ಬಿಲ: JIS eo ಏರ ನ 
ಬುಖಶೊಂತಿಅ ಈ ಇರುಆರಾು ಬಳಿ ಓದಲಿ ಜ 9, ಔರಿ:ಆ36 ಅಧಾ 

ಟೊ. 6 ಸ್ಫಿಸಾಉ ಸಂದರ... .-ಒಲ್ತಾ್ರಿ ಇಲಲಿ, ಜುಂ ನದಿಲಿ 
ದೆ. ಅಳ ಅಎರಬಅಳಲಿ ಐತಿ, ಐುಜಾದ್ದಿ :ಡೂಯಿಲ್ಲಿ, ಉಈಜಾರ 

ದೆ ಈ.ರಲಾಜ್ರಾಯಯಿ ಬ್ರಮಿಜಅಜಿ ಔಂಲಿ ಖ್ಲಮಾಲಟಿ ಎಸ 
ಟೀ್ಬ. ಉರ ಅಜನ ೨೦. ಐವಿರಜರ ಇತ್ತ ಬಿಜಾಲಾಕ್ರಜಡಿ. 19 ವಿಲ - 

ಅಳುಜ ಈವ ಮಿರಿಖುಖದ್ದಿ ಎಲ್ಲರಿಂಜನಿಕಾಗೂಲೊ ಯ. an 

ಅರುಆಪ್ರಿಕುರಾಅಾಶಬಿರಿ ಬಿರ ಬಲೂಫಲ್ಲ ವಿ 
ಅಬುೂೂರಜಸಿ ಅರ ಆ ಆಕಾ ಅಅತಜಾಯದ್ದಿ ps ಚು ಚುರ 

[ex ವಾ ಹ ಜಾಮಾ AN | 

ಲದ ಸ್ ಸಷ ಅಅಪಿ ೨ನ ಅಬರಿಥ್ಟುವಿ ಇಶಾಬರಿಯಾ ಸೆ ಈ 
| ದಾ ಲ ಡ್ - ದಂ: ಅಹ. ಜೆರಿಶುಲನ ಈರಿ ಕದಡಿ ಇದಿ ಡಿ. ನಿ ನಲಿ. ಇಓ ಕ y Sd A | ಇ. ಸ್ 

ಸಾವ ಕಸ ಆ PE ಮಸಿ RN ಸು ೩ ಬಿಖನಕುಅಸ ವಾಹ ಸ ಸವಿ ಇಹುಚಿಖಾಖಿ ಜುರತಿ ಇಗೆ ಅಲುಬ. ಭಜುೂಧ 

ಡಿಲಿ. ಎಸ ಎಜುನ್ದಿಪಖುಜ್ಟಲದಿ ಲಿಪಿ. ಬಿಲದ 

ದಿ: 

ಈ, 

~ po TM ಟೊ pe Moe vy begs 2 ಜು ಜುಬ್ಬಿರ1ಮಾಲ್ಲ ಅಲ ಅಜಾ ಅಅ್ರಶ್ಲಾಅಸಬಲಿಅರಸೆ ಅಮಿಲ ಬದಿ 

ಯೆ 

ರರ ಅಅ ಖಾನೆ ಅಾಬಔಡಿ ಕಲ್ಮಿ ಅಲಾ ಬುಜ ಹಂತಿ. 

ಅಣೆ: ಅತ ಇಲ್ಲಿಯ ರುಖ ಎಡ್ ಹಲಿ ಖೋಯಾರಾದಿ: 
ಔಲ. ಅಖಾಬಲನಿ ಇರಾಭರಿ ರಿಖರಿಈ ಬಂರುಬಿಜನೆ ಅಲ್ಲರಿಬಫಲಿಕುಆಸೆ 

ಅಖ-ರಿಔ ೫೫ ಜವಿಪಔಎ ರದಿರ 1 ಉಳಾಉುಣಲ್ಲಿ -ರಾಅಆಲಕು 

ಗೊಬೆ ಬಠುನಿ ಜುಳು ಬಲೇಆಸರಿ ಲಬ ಬಿತ್ತರ ಯಜು ಬಯ 

; ಅಶು? ಅಮರ ಕದಿರಿ ಇಚುರಿ,ಹೊಯಿರು ಎಕರ ಲಔ 
ದ. ಆಸೆ ಅಲನ ಪಾಅಜನ ೪೫ರ ಅ್ರಾಬಿಬಔ ಅಬಿವರಿ.. ಅಜ್ 

ಖ3ಬುದ್ದಿ ೪ ಉಎ "ಜರು ಬ ಬಕ್ರತಾಯಿ ಅಚರಿ ನು ಅಲು ಅಲಾ 

ಜಾರ ಆಜು ಧ್ವಳುಖಿ ರು ಬ್ರಿಜಸ ಇಲುಜ ಕಾೂರ 3 ಅ್ರನಿಳ೦ ಬೀ 
ಉಸ್ಜಾಯಡಿ € ನ್. ಇಲಂಆ ಜಾರ ಆಅ ತೌಲ್ವಾಶಸಂಯ ಜಾರಿ 

ಪುಅಲಸೆ ಡೈಜ್ತಾರಿಐಆಸರಿ ಬಬ ಆತು ಅಜಾ 6 ಈಜಿಬ ಬಿರ.ಮಾತಕ್ನೆ 
ಖತರ್ ಇಡೆ 



ಡ ಅನಲ: ಅಬ್ರರರಲಯೇದೆ ಬ್ರೌಯಿಜಿ.. 415 

Bor ಜಶಿರುರೆಜಾಜಾಲ್ಬವಿ “ಅಬಿ ಶಿಲಾರುಲ್ರೊ 6೭೫6 ಖ೫ಲಲ೦8 

ಆಗೆ 69 ರೃಣಗ ಲ ವಿಲ ಅಲಂದ ದಿಂಗಗಹರಿ ಲೌಜಿರಲ ಜಜದಿ 

ಈ... ಅಡಿ ಶಾಔ ಬೆಔೋೊಬುಲ: ಖಾವಿ ಕೀಬಿ ಕಜ್ಞಾನ ಬಂಕುಸಿಲಜಲೌ 

ಅಮಲ” ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅರಿಶ್ರಖಲತ್ಆಂ್ಲ ಔಜಂಯಆತೆ ಪದ ರರ 6ಜಾ 
ಆರಿ ಜಿಯುಕಿ ಅರ್ದಿಆಸಲಿ್ದ 958ಎ ಇಲ್ಕಿಲಿಐವಾಕಾ ಲೆ (ಆ ಕಾಆಸೆ 

ಫಯ. ನೋಣಿ 'ಇಜಾಲಜುಯಿಂ9 ಲಿಯಾ್ದಿದ್ದ ೫:೮ ಲಲಿತ. - ಜೆ'ಔಲಿಬ್ಬು 
ಧು ಇರವ ಇ ಗ್ರಾ ಳು ಈ ಹಲವ AC ಬಂ ಣ್ಯ ಛಾ ಐ-ಆಈಶಾಜರಾಲು ಣಿಕ ಅಗ ರಾಖಾ ಅ: 

ಕ (Wel) i 
ಅಹಿ ರಲಯಲಜುಂ' ರ 

ಈ: ಅಲ ಲ್ರಾಯಚತಲ್ರಿ ಇಲಲಿ ಈ ಜತಿ ಹರಿಯ ಐಂ ೨9 ಉಜರಾಯೆ 
ಈ. ನ ಭಗ ಅಖುದ ಲಿಜಾಜುರ್ತಾಂಲಿರು. '€ಇಅಂಲಬ ಅರು 

ಓಲೆ (ಅಬುರಾಜರ ಆಸೆ ಓಲ ಅತೆ ಲಲಿ ದಲು: ಇಲಿದ ಅ 

ನ; ಕೈತ' ಎಕುಆಶುಡಿ ಜರು ೨ಬ ಬಟವಿಕುಖ್ ಇದೆ ೮೮ 
ಖಾದಿ ದೆಜಬುವಿಲ್ರಶ್ಪಾ5 ಬಿಜ” ಏಈುಬಲಿ ಔರ ಜತ ಬಳೆ 

ಈಲ. ಎಅಂಶಅ ಅಠಾಬಿ Be ಲಿ ಅವಿ ದವರ ಬಠಐ ಯಜ್ಯಾ 

ಫ್ರೊ. ಅಯಾಲಲ.: ಕನ್ಪಿೀನಬೆರಂಂದೆ್ಲಿ ಕಬಡಿ ಜುಮಿ ಜನಿಲೇಲ 60 

ಈ್ರ. ೮೮೦ ಈಸಾ: ಅಶು ಅಲಲಿ ಭೂ ಅಸ ಜಾ ಅಭಾರ್ಕಿಜ್ ಅ 

ಕ್ಷಯ ಅಜಜ ಆತೆ ಪಯ್ಲಿ ಲಿಬಾಲಲ ಈ ಇನೀಕುೌ ಬದ ಆ 

ಎಜುಜಾಬಿಿ ಈಸು ಓಡಿತು ಎಚನುರು ಈರ್ವೆ ಆಗೆ ಅಜ ಬಳಲು 

ಜಾನಿ ಬಿಬಿ ಪಯಿಗ್ದುಯಿ 

I 

ಔಣ: ಜಅರೇಲಿತ' ಅಜಜ ಅಕೋ ಉರ ಐಅಜಾಲ್ಲಿ ೪8 ಅ್ಲ್ಛಲಿ ಉಲ 

ಅವಿಜಿ ನಿರಿ ಅಬಾಬೆ ನಲನ ಆದಿಲ ಆಬ್ಬರಿಕ್ಕಿ ಇರಲ್ಲ ವಿಜಿ ಅಪ 

ಅ ಆಗೆ ಅಜಾರ ಬಲ್ಲಿಜುವಿದ್ದಿ ಉಳ: “ಅಧಿಕ ಅಲಿಜಚುಜಿರಿ ಬಿಜಾಜಾ್ಕ್) 

ಈ. ಲಾಬಿ ರಜ ಅರೆ ಅದೆ ಔಜಳಿಕು. ಜಡ ಹರಯ ಜು ಈಟಿ 

ಬಅಲಿ ಕುಲ್ ಔ8Eಜುಲ೦ &ಲೀಅುಬೆ ಜೌ ಲಲ್ಲಿ Hd 

ಆಲಿ ಅಜ್ಅಬುಣ ಆಲೂರರು ಇಲ್ವ ಅಜೌತ್ಲಿ ಅಬಿ ಇಲ್ದ ನ್ವಾಡೆಯ : 

ಉ ವ್ ಬೆಟೋಬಿಜ ಜಿಐ ಲಿಜಿ ಬಜ್ ನಯಾ ಲ್ವ ಆರು ಇಆ೦: ತ 

ಅರ ಇಲಾಂಂಎಳ್ಮಅಲ್ನಿಈೀ ಕತೆ ಅಲ "ಅನ್ತಿಲೆಕರ ಬಲು 
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೧ Eom 1 
ಸೆ ಸ ಲಂ ೮330ದದ್ದಿಐು. ಅಬ್ರ3 ಜಲಜ - ಪ್ರಿಯಂ, | 

Pn ಜು ಏಿಟ್ಟೆ ಇ ಉಹು ೧ ೩8 po ಟೆ | “ಲಾ. ಕ್ಲಿ ಜಲ. ಲಿಂದಿದ: ಅಜ್ಜಿಇಯಾರಿ ಖೇ ಆಬಧಔಕು. ವೀ ಈ 
.. ದದ ಭ್ರಜ್ರಡಿರುಲಿಸತೆ ಬಳ: ಔವಿ ಜ್ಞದಿಷಂ ಘು ಒಬ ಲ ಉರು. 
ಲ ವ್ರ ಸಾ 3 ಇಡ ಸ್ಯಾ ತಾ, ಸ Re ಹ ಐ. ೨ದಿರಾಛಹ. ದಿಘಾಣಾಶೆ ನ ಯಖ್ಯಾಜ 9ರ. ಒದಿ ತ್ತಾ ಅಂಬಾ 

ಐ೦ಾಂಜಾ ಭಾರಿ: ಶುಲ್ಬಖಾತ್ಟ ರ ಅದ್ವಿಜ್ಯಾ ಅಲಾಲ ಇಲಲಿ 
ಓಂ ಇ ಸಸ ¢ - ಛಾ ಇವು ಣ- ೦ ಖಂ ಅಜಾ ದಮಕ್ಸುಯಿ ಜ್ರ: ಲಾಜಾ: ರತಿ ಆವೂಲಾಜಣೆ ಕೈಲಿ 

k3 ಅಣುಚ ಉ9 ಆಸೆ. ಅಲಿ: ತಾರಾ) ಆಗ್ಫಿಇಲಿ ಇನ್ಫಿ ಜಂಜಾದ್ಧಿದೆ ' 

ಯತೆ, ಲಿ ರೂರಾಶಾ er: ಬರಿತ ಯನ್ ಈರೆ: ಔಸಿ: ಬಿಜ ತಲು 

ಲ್ಲಾ... ಲಭ್ರರಿದ್ದಿ ದ್ರ ಜ್ ಜಲ್ಲಿ ಇದಿ ಜಾಣ ಜಾಡಿ 58 ಎಲ ಹ) 
ಆ ಬಡದರ ರಾಜ pl ಲಿ € ಅಳು ಲ್ರಿಜಶಾಜಾಜು ಲಿಸಾ 5 ಕಣಿ 

ಈ. ಬಾಜು ಅ್ರಕುಐರಿ ಅ್ರವಿಶಲವಿ ಹಣ್ಣು. 'ಯೌತಿಲಾಜಕ ಲಿ ಈ... : “ಜು 

ಕಾಘಿತತದ. 9 ಜವಿಜಾಖಿ , ಜರ ರಾಧಿ ದು.ಈಖರ ೫ನ ದಿದಿರಜರಾ 

ಯ. ಲಲ್ಲಾ] ಈಜುಲ ಬ್ಲಿಮಿಕ್ಷುಯ ... “ಮಜ ಲಿದೆ ಕವ ಅಕ ಲಿಬ್ಬ. 
ಜಾಗರ ಕುರುಂ ಜಾರ ವಿಜ್ ಜಲರಾಲಾದ ಭಾದ್ರ, ಅಯಂಖಾಸ- ಬದದ. 

೮೫೦೮. ಅಗ ಬಬ, ಡಿಆಜರು ಆದ್ವಿ ಲುದ್ವಿ ಕಯ ` "ಖಲು ಡರು 

ಜಾ ಶುಳೋಲವಿ ಚರು ಆಖ ಇಂ ೨9: ಬರಿವಿನವಿಖಜರೆ ಅಸ್ನಾ 
ಅಯಿ ಂಎದ:ಬದ$ಅಜಿಕ್ಸಿ ಬ್ರಾಂದಿ ಅಅಂಬೆ ಬಾಲಿ ರಾದರೆ 

ಕಟ್ ವಾ ಹ 

ಆಗೋ ಕ್ಷಖಲಔಂ ಜುಲಿ ಅದ್ದಿಜಾಜಾಂಕ್ಳುಐಿದೆ ಬ್ಲಿಮಿಕಅ ಖು ಬಿವಿ 

ಅಂ. ಅಂದೆ ಬೆ ಲಿಬಾರಜ್ಞಾ ಜಡ ಫಲಿ ಜಡಿ ಲಿಶ್ಮು 

ಆಗೆ ಚಿ ದರಿಯುಳ್ಳಾಣ್ಲ ದರಿ ಅಲಾಲ ಅಜಿ: ಎ'ಈು೨ ಮ 

Ce. ಇತ್ರ ಉಣ ಅರು: ಅಲಿಲ ಬುಲ್ದಿೊ ಇಲು9 ಜ್ರ ಎಕ್ಲಿತಎೆ 2ಲ್ಡಿ 

ಜುಮಿ ತೆ ಜ್ರುದ್ಧಿಂ ಆಧ ಖಿ - ಬರನಿ ಅಠಿ ಅಆರಜ್ರ 
ಅಕಾ ಜರಿ! ಅಲ್ಪ ಇಯಸ್ಯದಲಿಕಾಜೊಬೊಂತೆ ಳಿಯ ಅಬು ಇಲಖ @ 

ಆಯಾ ಮೂ ಅಖಾರ ಮುದ್ರಿವಔಿಯ ಪರಸರ ಜಕಿದಿಕಾ ಎಲಿ 
೮೧. ಡ.ಪೊಖಿಐ . ಅಬ್ದು ಖಾಜ ದ್ವಿಜ ಚ ರಚ ಜವಿತಿಲಿಕೀಣಿ 

WE. EG ಸ ಲಾಭ ಜಾಲರಿ ಜಡಿ ಚಾ ಬೆಲಿಬಳಿಕು. ಅ 
ವಿಜವಿಆರಿ ಬಬ್ಬ. ಇದ ಯೆ ಬಹುದೆ ರುಜು ಇಎಲ( ಬ ಅಲಿ ಲ 

ಆಲಿ. ಅ ಔಎತಿರು. ಜಾಡಿಯುರಂಕಿ ಓಲಿಜಾ ಜಲಲ ಬಡ 
ಅಜುಳಶುಖ್ದ್ಧ ಡಲು ಬಳಿ ಅಿತಾಜಾಶ್ಟಾ ಖಅರ &ವಿಔಿಜು ಮಿಬನ್ಸಿ 9 ತಾ 



ಈ ೮325ಆಂಲ್ಬಿಅು. ಅಬ್ರರೆರುರಿಣೆಳ ಪ್ರಯ: 417 

ಬುಲಿ ಜ್ರರಿಶಾ ಔಬಖಯಲ್ಲ ಈಲ್ಟೂಯ್ ಅಂಡ ಜಜಂಚಿ 6ಡಿ 
ಹಿ. ಲಬ ಫಲತೆರು ಬಳಿ ಅಲಜಾನಿ ಖಯ. ಅಎರ ಜಿಲ ರು 

ಜಲ ಬಂಕುಲ್ಲರಂಯೆ ಜಲ್ಯರಿಆ್ ವ € ಆಂಲಾಲ್ಸಂ 
ಕ್ 

ಅ). ಅಜ್ಜಲಿರಿ ಉನ್ಬೀ ರಳ ಜರು ಅಂ ಯಿಂಖಾಔ ಯ9೬೦ ಬ್ರಣಿತೆ 
ಹವಾ. ಅರಿವ. ಯಿ ಅ್ರಬಿಶೆ'ಜ್ಞಂ ಅರ್ ಔರಿಯಜ್ಬುಬಿ:  ಅಕುಂಖುಅ ಹಲ 

ಮದಲಲ ಅಂದ ಅಕುವ ಬರ ಈಅಲುಾಲೀಲಖ ಅಲ್ಲರಿಐಆ 

ಮಾಸೊಬೆ ಲಔ ಆಜಾಂಲಿಡಿಅತ ಜಮೂಲ8ಔೆ ಅರ ಈ ಲಲಿ ಖರೆಜ್ಸು 

! ಔ. ಬಲಿಜಕುರಲಿಬಂಲಣಿ ಮಿಂಯೆಯ. ಅದ್ದಿದ ಲೆ ವಿತ 
೩ದೊಬರಿ ಜಾರೆ ಖರ ಈರಿ ಈದ ಹಜಾರ ಆಹು ಜಿಂ Bp 

ಬೀಕು ಖಜಾನ್ಲಿ ಉ್ರೂಲಲಿಲಿರು ಬಿಕರಿ ೨ಜಜ್ಮದ ಎಖಲಾದಿರ ಬೌ 

ಈ. ೨೮೮ ಲಿರಿಬಲಿರಿಸ ಬು ಕಲಿಕ ಜಾಲಿಪಿ. 6೫ರ ಲಿಲಾ ಲ್ವಕ್ರಾ 

ಯಂಗೆ ವವ ಇ ಜಾಥ ಆಗಿಯ ಐ.೮ಲಸಿರಲಆಕೇವಆಗೆ ಕುಲಕರಣಿ 
ನಿ ತಉಪರಿಐ್ಯನುು 4 ವಿಯ ಆಈಲಬೆ ಅಥರ ಭಾಗ ಲಿದೆ 

ಲರ Geen ಸುಖ ಯನ್ನ ವಿಲಿರ ಕಸಲಿ ಲರುಅಲಿಎಆಾಜಾ: ೨ಜಿ ಈು 

ಹಾ. ಎ ಈಖ ಈ1 ಕಲಿ ್ರಲಲಲಾರದ ಪೀಕುದಿಜಿ ಹಜ್ ಇತಿ 

ಔಕುಲ್ ಲಾ Kl ಜೆ ಹಲಲ ಜೆಜಾಆಾರಾಾಖ ಸಂ ಔಷ ಈಜ್ 

ಉದ್ದಿ ಅರ್ ಜು ಇಲದ ಈ ಅ್ವಾಜತೆ: ಅನಿಖಾಯಿ ಜಾರ ಜಾಖಾನ್ಟಾು. ಲಿಜ್ನು 

ಲತೆ ಯ್ ಲಲಿ ಉದಲ್ರಲ್ಣ ಲೆ ಬರಿ ಜ್ಯ ಜಲುಂಲಕಿ ಪ್ರಿಕಾ ವಿರಜಸೆ 

ಜು: 5 ಬರಾಲಂರೂ ಜಾಜ್ ಕ ಶಲಾಜ್ಟಾರಿತಿ. ಇ 

ಬಂದಿರಿ Eg ಬಳ ಅಜನದ್ಣ ಆರಿಲ್ರರಲಿ ಥರಾನೆ ಜೆ 

ಅವ್ರಿಜರ ಈ ಔಖಿಬ ೪ ವಿಜಿ ಬಂ ಲಿನ ಬರಲಿ ಆನಂ ಔಪ 

ದು ಎದಿ ೮ ನು ಬಲ್ ಈವಸಲ್ಳಾರು ಅಿಅಜುಜ 6ಜಿ 

ಅ ಲು ಲಿಬುಮಿಲ: ರರೋರಂ ಜಾಶಾರುಖಡ ರೃಜಾಉಲಾಲಾರಿ 

ಈ. . ಜುಲ. ಎಲ ಲ್ಬಲಿಲಾಂರಿ ಆರಿ ಅಂಜ ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ ರಔರೂಖಿ 

2೮) ಬಾಲಸಯಿಲಾರುಬೂಜುಲಿ ಅರಸ ಲಿಲಾ ಲಿೀರಿಮಿರೋಜಲ್ಲಾ 
ಲಲವಐಯಲ್ಪಶ್ನಾ ಜಲ ಜುಃರ ಲಿಜಿಆಸೆ ಇಟಲಿ ಅಅಲಾಜರಿಹಲಿರಿಜಡಿ 
ಜ್ಯಲ್ಲಿಲಲಾಲುನ ಭಖಾಯಎಲ್ಲಿಬಿಜೆಲ ಲು ಖೌಜೆಳೀಬಲಿ (ಆ5ಕ್ಚಿಐಣಿ ಖು 

ಟಿಐ. ಕ್ಹುಎ. ೪೮೦ ಲಾಧ್ವಿರೂರಾ9ಿ ಶೆಲ್ ಮಹ ಬಬ್ಬ 
Wee 
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ಠಂ. 

ಠಂ. 

ರ ಆ399ತಬ ಬ್ರುವ ಬೌ 

ಕ್ಕಿ ತಬ್ಬಿ ಅ ಚರಿ್ರಲಿ ಅಲ್ಬಲಿ೨ ಅರರ ಜಾಮ ಬ್ರರ್ತರರಿ ಭದ್ರಿಜೆ 

ಅಿಬು ಲರು ಖಿ: ಲಬುಲೀಖ ಭ್ರದ್ಧಿಖಶ್ಪು ಲ “ಬರಿ ಸರದ ಲದ ಎಚ್ 

ಭ್ರ 58ಲಿಅ ಜ್ ae 'ಲಿಬ'ಕ ಜ್ರಂಶಾಶಾ ಅಲಿಕ೦ ಜರಿ 

ಅಲ್ಲು ಸ ಹೌ ಛಿ ಎಲ್ಲರ Jer fs ವಲಿತೀ ತೌರ ಕ್ಲಿ ಪು 

ಜಬ ಔಯ ಲಖಿ ಕೆ ಉಲ ಶಾಯಾಜಾ9 ತ್ಯಾ ಜರಿ; ಚ್ 

ಈ ವಿಜ್ಲಜ ಯಯ ಜಜಯುರಲಿರಿ ಅಜರ್ ಅಯ ಧೀ ಶಬರಿ ಐದ 

“ಇ ಈಬಮಿಜಾಖ೦ಿರಿ  ಲಿರದಿಲ ಥೂ ಎ ಲಾಸ ದಿಲರ ಜೆರಿ ರಂತೆ - 

ಬಜುಜಾದ್ರಿ ಯಂತಹ ಜೀಕಿದ ಇರ ಇನೂ ಅದೆ ್ರಬುಯಿಜದ್ಕಿ 

ಂನಿತನಿರಂರಿ ಬಲಿತ ಹಾ 69ಲರ್ಕ ಬನಿ ಕ್ಲಿತಾಂಜಣದೆ 

ಎಡಿ ದಿಲ್ಲ ಆರಿಸಿ 2ನ: ನಿಯ ತ್ರಸ್ಪೌಯಿಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಾತಿತತೆ 

ಜಾಈ ಅಔಬೂಜಬಿಬಿಬೆೋಲಬ್ಬಔಂ ಎರಿ ಅತ್ತಾ ಬತಲು'ಜ್ಞಾವಿರಡರಣ 

© ೨3) ಇಲಬುಿರ ರದಿ ಆರಾಲುಈ ಅಲ್ಲಿ ನರಜರಿ ಉನಾ 
ಆಗಾ fo Woes RE ೧ 6 ಚಾ 3 P 

ಅಜಿತ ಔಈರಾಲಿ ಇಡೆ. ಅಲಿರಿ ಶ್ರರಿರ ಬಿಲ ಈ ೮ಬ ಅ 

ಬಂದೆ : ಡಯಾ ಬಿಜ ವಿಜ ಬುಲ್ ಜಲಲ ಅಲ್ಲಿಐಅಅನಿರಂಡ' 

ದೆ 

ಅಬ್ರಿಜೆ ಅರಆತರಿ ೨ ಬದದರ ಇಹ ಲಿ ಜರಿಕಾಡೆ 

ಎಡಿ ಬಕುತ್ರಲದಕು೦ ಸ್ು ಆಜಾಂ ತೆ, ಯ. ಕೊಬಖೂಖಅ ಇಲೂರುಢತಿ 

3 DAS Rs ಸಷ ಸಾಟಿ 7 

ಔರು ಜ್ಯಕೆಲತ್ಟಖ ಲಿರು ಶಯ ಇರಲಿಲ ಬಿಬಜಲ್ರಧೌಜ್ಞಡಿ 

ಅಬವಿಬುಯಜಿ 'ಬಶುಜಶೆ ಆಲ್ಫ ರೂಂಲಾ ಪ್ರಜ] ಬರಿತ ರಿ ಕಲಿತ 

ಅಯೆಐ ಈ ಬರುಗ್ರಲಶ: ಯಿದ್ದಿ9 ಬಲಲ ಕಿಲಾ ಬುವಿದೆಕುರಿ ಅಕಾರೆ' ' 
ಸಂ "ಶಲ ಅಹಾ್ಯ ಠಿ. -ಲಿರಿ9 ಬರುಅಲನೆಗೊಅಅ ಬಲಿಂ 

ಎನಿ ಜ್ತಿಕೆ ಉಜ್ಜು ೮೮೮) ಕಾಬಿಲ್ ಇಲ್ಫಬಾಡಆಸೆ ಇದರಡಿ ಉಜ್ಯಾ 

ಅಬಾಲ ಅರುಧಕುತ ಖುಲಾಸಿಲ್ವ ಈರ ನ ಲಿದೀಣೆ ಬ್ರಿಜ್ ಖರ ಲಂಬಿ 

೩&8 ರಿಮಾಲ್ತೆಐ: ಅಲಂ ಅರುಚ ಆಯಿ ಫಕಾಘಲ ೮ ಬಾಜಾ ಲಿಜಾ 

ಇರ್ಲ್ವಿ ಕಲೊಬಾಣಿ 'ಲಲೌಬುಖಗಲ್ಠ ಊಉದಿಲ್ದ ಆರಿ ಬಿಲ” ಯ ಜಾ 

6ುರುಲಿಖ ಅಬು ಅಳುಎಶಿಅ ಬರುವಿ ಮಿಶುಲುಪುಂ ಖಾರ ಪಿರಿ ಈ 

*ಜುದ್ಟಿಒಲಿ ಇಉಶಾಖಿಅಸಲ ಕಲ ದ್ವಿತಿ ಕಾಶಾಖ. ಜ್ರು ದತ ಔBಲಲಿ ಜ್ರ 



p ಸ ಕ: ನ 3ರ | 6 ಹ 

ಓಂ ಅಶೊವಿತಲ್ಗಿಬ.- ಇಲ್ರಿ ೊಲು ಪ್ರೌಜನಯ- : 419 

| ವೋ AR) ೧ ಹ್ಯಾ ಎ ? TA AA ಯ್ಯ ಕಾ ಔಖಬರು ಆಶ ಭಹಾಬಿಂಲುಅಔಲಂಿ ಲಲ ಆಜಾದ ಇಬರಿಆಯಆಸಿ 
ಢಾ) ಶ್ರ ಗು A ಹಾ ೧. ಈ ಇ ಬರ ಬಾಡಿ ಇ“ ತ ಇದು ರಾ ಜಹವ ಖೆ ಕು 

ಕ ಟಿ: ಆರದ ( ಆಯ 29 ೨( ಫಸ ಬಾ” ಆಅ 23 ರದ್ದಿ ಆರ್ಲ ಖಾ 

ಇ ಇರ್ ೧ NN KA Y ಕಾನ್ ಸ ಸ್ 
ಅಯ ಈಕು ಅರಲಿಲ ಉನುಂಬಈ9 3: ಅಜಾತ ಯಿದ? ಜನೆ ವರ್ಕ ನಿ ಲ ಎ 1 ೧೫7 | 

೩ ಜಿ (ಗಾಂ ~~ ERY SE ge ಇ ಕ ಕೆ 6. ದಲ ಅಲುಖಾಬಿಲಾ ಬ್ರಿ ಅರುಇಜುಅ ಔರು ಬಳಲು 6೮ ಜುಮಿ 
(| ಇ ನು 2 aki 6 ಈ ಇ ದ ಭಾ (ಗಾ p ಗ ರು ಬತ ರ್ಥರ್ರಿಪುಬಿ ಠಜಿ ' ಬರು ಶೌ ಖಿಯಯಿ: ಅರು ಅ 

Be } (ಾ 5 

ರೇಲಿ ಲೂ ಶಾಶಾಯಲ್ಲಿ ಅಅಲ್ಬಲಿಬಲಿರಿ J 

'ಜ್ರಶೌಲಔ ಅಬುಲಕುಲಬಜ್ ಇಜಾದಿ' ಬರೆ GLEE ಅಶ್ಚುಖಾಜುಲುವು 

೦ನೆ ಲಿಖುಕಖ್ರಯೇ ನಬಖಾಔಯ ಡ್ನ ಈಜದರರನಂ ಬುಜ ಶ್ಯೂಜ್ಯಾೂಲಾ್ 

ಈ: ಇಲ ಇಜಾಾ2ಔ 5 ಹೌದ. ಅಜ್" ಆಗೊ ಅಜಿಯ 

ಬೌಕಿೌವಿ'ಜಅನದಿಜಲಿರನ ಶಾಲ ೬ ಸತತ ಜ್ವರ ಐಬಿಕ್ಸಿ ಲ 

ಇಲ್ಲ ಅಲಲ ಷ್ ಅ ಅಲ ಜಖಾಯ ಈ: ಆಮಿ ಜಲೆಆಗರಿ ಇನಿ 

ಲಸ ರ್ಕ ಯದಿ ದ್ರಿ ಲ ಗ ಕುಲಂ ದತ್ತಿ 5-056: ಘೋಮಿಯಿ ಳ್ಕು 

' ಕದಿಜಾಬರ್ತಿಕೆಲದದೆ' ಭಗ ಲುತ ಕ ಆರೂ - 5೦ ಆಜ ಆ 
p : 

$F 25 VF ವಿಫಲ PR ಇ ಎನಿ ೧ ಮಾ ಟಾ 
ಖಜಸೆ ಬುಿಳಅದುಳದ್ರಿಬುಿ ಲರ ಲ ಅರ ಲಬರಾದಧಿಲ್ದಿಯ ವು ಜಟೆ 

ಲ 
`ಲೂರುೂರುಘಿ 9ರುಇದ್ರದ್ಬ ಉುತೂರಿಆಗ ಬುಲಿ ಬರಗ ಈಔಖಜ್ವಾಯೆಃ 

ಬರೊಲಜ:. "ಅಿಠಿ:ಬಂಜುಲರನ್ಲಿ ಔಶ್ಛಧ್ಷ ಅಜ್ಯಾಅಸೂಖಜ್ 99 ಜೆ 
ನ P ಚ್ ತ PR ಮು ಲಾ ಳಿ 

ಇಲಾ:ಅಲಿ ಪುರ ಅಾಜಾಧ್ರಿ ಕಂ ಆಲಭುಜರಐ ದಾನಿ ಜರಔದದ: ಜಿ 
೪ ತಿ ಡ್ ಬ 

6ಬಿ: ಬಿಜ್ ಬಿಖಾರಲು ಅಕುಲು. ಇಲ್ರಿ ಲಉುಜುಲಿಆತೆ 
[| px 

ಶಿ Pa ಗಾ ರ್ಥ ಸ್ಯ Pe ಡಾ 
ಖಲಿ ಬರಠಿಅಜಾಬದ ಕಬು ಛಮಿಖದಿ, ಖಬದಿಂದ[ಿಕು ಇರೂರಂ ಬಯ 

ವ ea Mey Sas | ಣೆ ಗ | Je ತ pe 7 PET YE ಜ್ಹಾಯ: ಅತಿ.ಐ ಆಬೂಂಳದ್ದಿ ಉಾರೇಬಬಡಿ 6ಜಿ ಲದ ಆಶ್ಪುಲ೫ 
ಘು P ಎಎ ಛಿರುಜ್ಜಓಿಲಲಿಅ1. ಅಷ. ಅಮಲ್ರೌದಂಅ ಉಲ್ಲ ಬಲ 

ಅಂಕ ೨8 ಪೌರ ಟಖ. ಈಯಲಿರು ಆತೋ ಮಬಿಬದಿೂಲಿS 96 

ಅಖಾವಿಲ ಜತರ ಲದ್ದಿ £ಲಿಬ: ಇರು. ಬ 
ಅಲಖಣೆ ಅಲರಿಲಕಾರುಖೊಬ ಅಬಾರಣಔ ಬಲಿಜ ೨. ಹ 

& 01 ಬ್ರ ಬಲ ಐಉಳಿಳುರರಿಡಲಿ ಉಲೋಂತಿಆತ ಆರ 
೪0 03 



120 ದೆ ಅರೌನಿಟನದಿ. ೨35 ಕಾಜಿ ಣಿ ಪ್ರಯ 

ಈ” STE 0 ನ AS | 

6». 99 ಇ. ಆಧಾ ಇಲಇ0ಿ. ಲ ಲಲ್ ಬ್ರ ಮಖೆ. 

ಅಖ ಇಲಿ ಬಳಾವಿಷ್ಠ 5೪ ಅಶ ಲುಹಶಾಲತಿ ಔಲಣತಾ ಬಾರತಿ " 

5೧9% ಜ್ರ ಜೂಕಾಲ್ಲಿಲೆವಣೆ ಜಲಿಅಜಲ ತಜಿ ಅಬಾ : 

ಇಯರ್ ಬೆ ಮ ಜಿಬಿರಾವ ಔಶಬ ಅರ ಬಿಕನಿ ಅಆ 

ಐ. ಖಾರಿ ಲಿ5 ಫೊಜಳಿ. ಉಲ್ ಉಂ ಬಿಖಜಾಲ್ದಿ ಅ 

ಲಅಜಬಬಾಬ ಬವಿಳಿಆಜಲ ಎ ಎ್ಲ ಅದಿ ತಲಾ: ಜ್ 

ಬನಿಯೂಜಿಜಸ ಅಕುಜಸಿ ಅಲದ ವಿಜು ಜದ್ರಿಜೆ ಈ ಕುಜ 

9: ಜಪಿಸಿ ಮಬಿದೆದಿ ೪ನ ಉಳಲು "ಅಲಲ್ಲಿ ಅಅ 

ಬಬ್ಲಿ ಬುನ್ದಲೆ ಲ್ಲಯೊಕುಡಿಆಸೆ ಅಂ 8ಎಿೀ ಜುರಂಸಜಜಿಕಿದ 

ಳು. ಜಂಸಾಜುದ್ಧಿ ಉಔಲ್ಲಿಯಿಜ್ ಅರಿಶಾುಜಿ ಅಪು * ಅಲಿ ಅಲ 

ನಟ ಎ೭೩ ಬರಿ ಕಾಣತಲ ಪನವಿಕುಃಂಬೆ ಜಲಾರಣತೆ 

ಕ೦ ಬಿಳಿ ್ರಹಲಿಕಾಆಗೊಬೆ ಖಾಲಿದಡನು ಜಾರಶ್ತಾಲಬಲಾಚಾದ್ರಿ ೫ 

ಈ. ಬರಿ ಇಯೆಬ್ವದೆ ಈ ಐಡಿ ಆ೦ ಬಿಜ್ದಲಾಬಬು- ಈ ಬಳಿ ಬೆರಿಯಜ್ಞಾ: 

ಲಿಖಾಜೌ ಭಾಲ್ರಖಲು ಜು ಜುಯಲ್ಲಿಕು ' ಅಲಾಕಳುಜ್ ಅ ಬಂ ಹೇನು 

5೫1. ಖುರಾಜಾಕ್ಷು ಎಂ ನಿದ್ದಿ ಅ Ee ಅಖಬಾಲುಕ್ಕುಬಿ - ಕಾಲ ಶಾಹ್: 

ಜರಿಶಿ ೫ ಬಾಬ್ ಅಖಾರ? ಬಿಳಿ ಅಲಿ ದವನು 

ಅಶಾ] ಅದೆ ೮ಅಬಬಾಜಿಲಿ ಎದಿ ಶುಲಿ ಜಲಾಲಿ ಖೋಯಿಖ ಬಾರ 

ಆಂ ಜಾ ಲಿ ಹುಲಿ ಬೆವಿಜ್ಞಾಅಲೂದಿಐಪಔ ಅಲಿ ಬಿಕ್ಕಲಂಬೆಬಾ* 

ಅಂ. ಲೆ ಉಂಲುರಾಂಯರು ಇರಾಆಆ ಬು ಢೂ ಕ್ಲಿಕರಿ ಜಾಪೌಲ್ಲಿಬ ಆ 

ಈ ಐ ದೆರಿಬಾಸೊವ ರಿಜೌಅತೆ ಅಲಜಖಾಬಿಖzರಿ ನಅಜಬಾಜಲ' 

ಜರಾ. ಆಖ. ಅಲಂ ಲುಲಿಜಟಮಿಲಿ ಅನೋನಜ ಅಜಿಲಿಬ 
ಬುರಾಜಲ್ಲಿ ದಜ ಅಜಾ ಎಲಿ ಲ್ರೂಲಿಲಿಲಿಲ್ದ ಆತೆ ಲಿದಿಕ] ಕಾಚ 

ಅಯ. ಮಾಡೆ ಬಿಎಣಾ ಆಲ್ಲಿ ಕಶ್ಟ ಹೂಡಿದ ಅಲ್ಲಾಶೀಂಯಜ್, ಹಾಂ 

ಅಹ 2೦ ಲು "ಆಂಜುಲ್ಲರ್ಲ ಬೆ ಠಖರಿ 6೩೬೮೪ ೨0 

ಬೊೋಂಿಬಿ ಅಂಬ ಅಲಂ ಅರು ಜಿ ಈಜಲು ಡಾ. 

ಅಗ್ರ. ಆ6ಔ ಅಳುಕು ಬಿಲ್ಟೂಯೆ ಪ್ಯಾಟೆ ಔಟಲಿರ ಆಸು ಸುರು 



ಈಟಿ. 
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ಕು*ಗೊಬೆ (ಹೌರುಾೂತೊಬಾಣೆ:. ಜಲಕಾಲ ' ಕ್ರಿಜಾಣಲಾಶಾಂ ಔಖಟಕ್ಷ 

ಆ ವಿದಿಶಾ ಎನ್ ಡಔಜಬರ್ದಿ ಲವಕುಜಂಬೊಡಿ: ಬಲಿಜ 

ಅಲಿಖಅ ಜರ ಡಖೌಜ್ಣ ಜು ಶೊ೮ಜು ಜಂಬೆ. ಜ್. 

ಉಮದಿ 6೦ತೆ ಓಿದ್ದಿ ಕಬ್ಬ ಅಲ್ಲೆ ಉಶಾ ಔಲಲಿ ಖಾಲಿ ಜಿಸಿ 

ಆವಾಕುಣಾಟೊಡೆ ಲ ೀಜಶಾದಜಿ: ಹಖುಕ್ರಿ ಅಗೆ ಬ್ಲಅಚಿ 

ಇರಾದಿಆತೆ ಆಈ ಲೀಅಜಾಔಲ್ಲ ಔನ ಕರಿಕುವೌಐ ೮೬% ಬರು 

ಅವುಕುಜಖೌೌಬೊಲೆ ಖಉುತೂಬಿಜ ಉರಿ ಅಜಜ ಶುದ ಬುಲಿ 

ಅಮಿವಖಜ ಜರಳಿಡೆ ಹೊಡೆದ * 

ಅಅ ರ ಜಾಿಜಾ ಲನ ೭ಬಿ ಜರಔೆರೊಅಕೌ ಮಯಾ 

ಅರಿ ಔಲಿಜಲದ ಜಲುಹಾರ ಜವ ಎಂಖಂಔಅ ಆಕಿ 

. ಅಬೆ ಓರಿಈ9 . ಚೀನಾ ಲಿ೮೦' ಆಕ ೫ ಅಜಿ ಜಧಇಔ ಆತೆ ೮) | Ce 
ವಿಜು ಖ್ ಎರಿ ಫಖೆಖಬುದ್ದ ಈ ಶಚಿ ಅವ 

ಆಅ. ಈವ್ವಹತೆ ಕಮಾಯಜಾಹಾಜ್ಞಯದೆ ಆರಿ ಲಿಜಿಲಾಬ ರಖಾ... ಲಾಲ ಬರು 
ಅಜ್ ಇ ಎನಿಜಂಲೊಮಾರಟೆ ಜ್ಞಲ್ಪಿಕ್ಲುಲ ಬಿಜಿ 99 ಇ ಯಾನ ಸ 

` (ತು ಜಂ ಬಜರ್ಅಂತು ಕ್ಕೆ ct ಅ್ರಜಾದದಿ ತೆ ಇಲ ೦ 

ಪಿ. ಜದ ® ಎಜಿ ಏಡಲಕಾಅರ ರೋಜ 'ಬುಖಫೆಬಲ್ಲಿ ಇರಿವ? ತಿ 

ಲ. 

ಎಟಿ ರೃದಿರದ ರರೇಬಿಜ ಲಿ ಶಾಲಿ ಅ ಜಿಲ ರೊ 

ಛಜ್ಜುಅವ ಅರ ಈರಿ ಹುಅಶಲಿ ಅಲ ಅರು ರಿಬಲ್ರ 6ಜಿ : 

. ಆಬುಂಅಳಿನ ಜತ.  ಅರಿಲ ಆಲಲಕುಖತಬೆ ಎಲಿ ಅಜಿಲ 

೨ ಜು ಕರ ಬಿಧಿಜಾಶಾರ್ಛ ಜಖಂ ಅಬಿಜಲ: ಎರಔದಔ ಲನ 
‘ VSS 

y 

ಇಬ್ಬರಾ ಇಬ. ಯದಿ 

ಧನಿ ಸ 4 

ಅಜಜ ಕ ESE ಜಾರ RS ಅರಿಲಾಯ ¥ 

ಒರ ಜಾರದ ಅಜಖಬುದ್ಲ ಇಳೂಶಿಅ ಅಲಿಯಾನಿಜಲಿ ಅಜರ 

ಅಆಸೆಂದಿ ಬರುಜ್ಜದಿ. ಐದ್ದಃ ಅದೊ ಆರಿಕಾತಿ 3 ಬಜಿ 

ಐಬಸ್ರಾ ಇರುಲಿಈಥಿ ಗ ಬ್ಹರೆ ಜಳುಬರಿ ಎತತಿಜ ಔರ ಐಲ 



'422 7 ಔಂ ಅರೌಂನಿಚಕ್ಞಯಿ. ಅಜ್ರರರುಬಿಖಂವ ಪ್ರೌಯಿಯ - ಕ | 

ಔಣ. ಜಕುಣ ಆರೊ ಅ ಅಲ್ಲ ಅಜುಲ್ಬಿಲಿ೨ ಅಂಬಿ ಕಾನ 

ಈಜಾಲಿ ರಿಠ್ಮಬರಿ ಜರಿರ ಸಬಾ? ಅಂಬೆ ಇಡಲ ಬನಿ ುಜಾಜಾ: ಲ್ಸ 

ಇನಿಲಜಡಿ ದೀ ಜಾಂ; ಬಿಬಿ ಜೂಬೀಗೆ ಶಾಲು ಅಬ್ಬ x] 

' ಡಾಟ. ಬಮಲಿರಜಸರ ಬೋಯೆಯಿ ೨ ಅಲ್: ಲರಜರಿಜೆ & ಜ್ಜ £6 ಬಲಲ 

ಬುಲ್ಲಿಲೇಶು ಎರು ಈಜ್ಟಜಾಲಲರಿ ಐನ ಅಲಂ | 

ಖಟಕ ರಾರ ಸರಿ ಎಮ; ರಿದ ಜಸ. ತಗ ಎದ ಜವಿಳರಾಜದಿ 

ಡಲ. ಔಲಿಯನ್ಲಿ ಅರಿಬರೆಖರಿ: ಖೊಯಯ.. Ss ಲೆ ಆಜು 

ಬಕುಲ್ರಲರೆ'ಮಿಖುರು ಅತು ಅನ ಜೃಳಿಜ್ ಖರಠಂಅಜಾಲೌಕ್ಠದೆ ಅ) - 

ಅಜಸಲೌಯದ್ದಿ ಅಲೂಜುಅ ಎರು ಔಜ್ಞುಳುಎಲಯ 3 ಬು ಸ್ಯ 

ಟಂ. ಅಲಿ ಬರುತ ತ್ರಾಬಮೊಶು ಆಲ್ವ ಇಡ ಇರು ಬವಿಸಿದ ಆಲಿ 2 

ದ್ರ. 5ಜಿ. ಈಜಲಿ ಯ. ಅರ“ ಇಸು ಲಾಬಂದಡಿ ಜಯದ. ಬರ ಅಲೆ 

ಅರುಠ ಬ್ರಲೌಲಿಔಅ ಅಲಿಆತೆ: ಆಅ ಇಲಾಜು! « ಅತ್ತಿ ಆರುಭಯಣಿ' 
ಅಖಾಖರಿ ಅಟಿ ಶೊಜತಿನ ಬು ಲುನ್ವಿಲೊರುಿ ಅಳ ರು ಲ ಶಲ 

ದವಾ. ಶ್ರೂಸಸಪ್ರ ಲಲ ಗಳಿದಿ ಹೊಯೆಯ.. : ಲಾಜಾಖುಜಿ ಅಣ್ಣ ಆಪಿ 

ರಣಂ ಔರಿಯಿನ್ನು ಅಜ್ಞು ಎರಳೆ ಆರರಿ. ಬಯುಜ್ಞಲ ಜಕಅ್ರಅಕೆ'ಲ್ಲ ' 

ಇರಾೂಲು9ಿ ಅಲೊಭಬಾಬಬುದೆ: ದಿಜಾಂಲ್' ಆಲ ಹುರುಜಲ್ಪಾ ಬದಿ 

ಈ. ೬೫ ಲಳುಎನಿಐಿ. ಛ್ರಂರಿರಿರಿರರ ಈರಿ ಜೀ ೫ -ಅಾ:೨ ಅರ್ದಿಕುಎರುಜ: 
ಈ ಐ. ಬುಲುಜ್ಜಜಿಔ ಎಕುೂಅಲ್ಲ ಆದ್ವರಿಲ್ಯ ಅ`ಬನಿಬಬುಲಿ. ಒಜಾಂಶ್ನಾ 
ಬುಅನರಿ ಅ ಅಲ್ಲು ೧ ಅಗ್ರಿ ಕ ಅಕ್ಕಿ ಜಾಬಿಜಬ್ದಲ್ ಐ ಉಆನದಿಲ್ಲಿ ದ ತೆ 

ಅಯ ಇಓ ಲಿಜುದಿಶೌಬ. ರುಜಕ್ಕಿ ಇಜುಲಿ ಜು ಪ ಖಾಲಿ ಅಲ್ಲಿ 

ರಕ ಖೂಖಕು ಶುಯಿ; 

' 

ದ... ಆರೇನಿಜೆ. ಅ6ೆಜಲ್ಲ್ ಲಿಡೊಜುಠ ಬಲುಲಿಬದಿಲಿಳ ಬಲಾ 

ಲ್ವಿರದ ಈಶಾ ಚೂಲು ಅಅ ಲ್ಯ ಲರು ಇಲ್ಲ ರುಆಗೊಬೊಂ 3 

ಇವೆ ಔಎಲ ಆಜು ಬಜಿ ಜುಬ್ಬರ(ಅಅತಿದ ಬೊೋಯೆಯ* 
ಶಿ 

ಈ» ಲೀರುಪ! ಕ್ಥಲಾಲಬಳಾಳಿ ೧೪೪೪೮ . ಅರಬರು £ಜ್ಜಅಲಅ ಬರಿ 



ದ... 

9 

© 

ಇನ. 

ಲೆ ರಾಖಿಗೆ ಔ್ರಯಿಯಿ. 423. 
A 

ಈ ಆನೇನಿಚೆಕ್ಟಿಯ. ಅ 

ಉಳಿ 05 ಎಜಿ ಔಲಿಐಜನೆನಿ ಕ್ಞುಜ್ಯಾ ಇಜಾತಲೆದ, ೨೮೦ 
ಜನ ವ್ಹಿದೊಶಳ ಏರಿಈಬ್ರರಾಲ್ದಿ'ಅಜಾಶಂಯ ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಜಗೊಬ ಬ ಅಬ 

ಜಾಲದ ರಬಿ ಆಲಡೆ ಈ ಬಲರ 3೨ ದಜಾಲ್ಲಅ ಅಜ ೮೨ 

ಐಬಶಿಲಿಠಿ ಅರಖಬಲ ಈ೦ ಅಜಜಿ ಅಜಾ ಇಲ್ಲ ಜಾರಿದ ಈಕಿ 

ಡಾಯೆಖ 'ಅ೮೦ ಬಲಿಳಲೂಜಜಿ ಬಿರಿಖುಕ್ಕು ಎವಾ ಂಟಿ 

ಥಾ  ಎಜ್ನ್ಞಾಔೌ ಜ್ಲರ್ಬರಳುಿ ಅಹಲ್ಯ ಇರ ತಸನವಿವಿಡಿಪಿಳಿ ಕುದಿ: ಅರಿ 

"ಜು ಬಿಖಿಡೇಪಅ ಮಿನ ಅ ಈೂಲಾಅ ಶಾಧಿ ಜ್ಷಿರ್ಯನ ಜಾ) 

ಜಸತ ಅಜ್ಲೌಬುದ್ದಿ ಕಾಂ ಆಜಾಯಿಂಯೆ ದರಾ ಜ್ಞಾ ಆದ 

ಫಎಲಿ3 ಆಲಖಜದೆ ಪೊದೆ: ಲಾಕರ್ ಆರಾರು ಬಲ್ಲರೆ 
ತರುತ ಅಜುರಿದ ಬ್ ಬಿ ಔ ನಲುಲ ಎಬುಲಿಬಬ್ಲ್ಲ ಬಿರಿಕಾಣಬಿ ೬೫ 

ಎಲರ ಲ್ಪ ಶೂನಅಾಲಿಲೌ ಆಅಅಿಕದಐಬ್ಬಾಾಲಖ ಬ್ರಡ್ರ ಶೆಕೆಯ 

ಅಲ %.ರಿಹ ಉಶಾಧಿ ಅಲಿ ತೆಯ RA ಅಉಖಾಕ್ಷಿ ಅಅಲಿವು 
೮ ಮರ ಈಂಜಡಿದಿ ಸಾ ಆರ ಆರತ ಗ ಬಿಂಬಿಯ: 

. ಶಸ್ತ್ರ ಇತಾಬ ಖಿಖಲೆಔ ಅ5ದ ಜರುೂರದೊ. ಜಲ್ಲೆದ್ರಿದೆಕಣಳುಂವ 

ಈ ನದಿ ಅರುದ್ದಿದಿಜ] ಶುಲಿಉಂ೮ಜ್ಂ ಅ ಅಜಅಶಾಅತಲ್ಲ ಅಕಾಕ್ಷಿ ಬೀದ. 
೬ 7 

ಅಜ್ ಖು ಎ ಜ್ ಅಸಲಿ) ಇರ ಆಲು ಅಲ್ಲಬಿಕ್ಷಿಕಾ ಕಸೆ 
ಅಣಿ ತರಗ. ಅಲಾದ ಬಲ್ದೆಂಡಲತ್ಟ. ಬಿದಿ ಅ3ತ ye 

..ಇಲ್ದಿದಾ೨ ಕಾಜು ಎಳಿ. ಲಿಲರಿ ಅಶುಜಿ ಇಜುಲುರಾಲಿಯಜ್ ಕರಿಗೆ 

ಅ೬ೆ ಅ.32 'ಬುಜತೆಬಲ್ಲ ಉುರುಸಾಖದಾ ಯಲ್ಲಿ ಜರಿ ಅಈಅ 
ಅ್ರಾಳೀಯ ಅಖಾತೆ2 ಬೌ5 ಎನಿಳುಲೆ ಅಖುರ್ದಿಪೊಚಾತ್ಲಿಲ 'ಇಲ್ಫಿಆತೆ 

ಸ 

ಲ ತಾವ್ ಇತು ನಿಲಾಾಲಜ್ ಅಜೆ ಐಜ್ಞಾಳು ಅಂ ಜುಲಿಾಪಾಂಲಿ 

ಇರು ಅ ಇಲ್ಲಲಿಎಆಲಂು ತೊದೆ ೮ರಂದರಿ ಆಮ ಇಜಾುಜರಈರುಲಿ ಬಿಲ 
ಬಿನ್ದಿಬುತುಸ್ಲು೨- ಅಲಿ ಈಕುಜಿ ಎಖುವತದ್. ೦೬ನೆ ತ 

ಬರುಣ್ಯ ಹಾವೂ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ 'ಬ್ರಇನೆಬಾರೆ ಜ್ನ ರೂ ಶಾ ಸಡಖ 

ಅಖನಿ ಇಲೆ ತಾಂ ಐಸಿರಿ ಅಸೆ ಪತ್ತಿ ಇಸ್ಟು ಬೂ 

ಅಖುಾಲ್ಲರಿ೨ ರಜಾದ ನಲಿ ಉಪಾ ಭಫಾನಿದ: ಅಲೀ ರುಜ್ರಿಂದಿ 
ರು ಬವಿತವುಳು 3ಬಿ ವು ಜರಾಂ ಔನ ಅಃ ದೆ ಬ35 

ದಿಪಿಖೆದೆಕ್ಸಿನಿಅಜಖಬುೂ ಈಶ ಅರೇ ಬರಧಔಕ್ಲಿ ಐಠತಬೆ ಬು 
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"ಟ್ಟ 

Ea. 

ಬರು ಕವಿಬದೆಕ ಲಲ್ಣಬಿಲಿಅಿತರಆಿ ಒತಕುೂರಬ್ ಏತಿ ಆ. 

ಲ್ಪ; ಜಡಿ ಐುಮಿಜ್ರಾಯ. ಈ ಟ್ರ ಔಜಾರ್ರಲಾಬಿ 

ಚಾ; ಇಲ್ಕಿಜುಬ್ಬರಿ ಅಲ್ಲ. ಹಲಿಜ್ಟಾದ ಅವಿಯಜ 

ಚ್. ಲ್ರಮಿಖಸ್ಇನ್ನ ಬವಿಳಿಆಲಂಿ ಅಬ ಬೊಂಿಜಾಜಾುಖ್ಯ ಢಿ ಇರ ಲ್ಪ 

(ಆ ಅರಫಾ ಜರ ಬಿಡಲೆ ಇಶಾಜಈರುಡಿ ಅಳು ಬಲವಂತ ೩8. 

” ಹ 1 ರ 

ಬ ವಾಖಿಇಕೆ ಹ ಈ. On) ಕ ತ ಕ ಅರತ ಲಾರ( : ಅಬ 

೫೫೫. 

ಹರ್ಫಾಜಾದ್ರಿೆ ಇ ಲಂ ರು. ಅರು ಅಲುದಿ ಕಣ್ಣ 

ಜದಿಜಬಿಬಂಯಿಕನ ಖುದಿರಿಜ್ ಮಿಲ್ ಯಯಾ ಫ್ಯಾ ಲರ - 

ಅಶು ಜಧಿ9ಛ 29 ಅಲ್ವಾ ಜುಲ್ಲಿನಿಅಖಾ ಲಿ ಬರಲಿ ಬಳ ಇಲಾ 

5 ಕಜೆ ಬರು್ರಜಹೆ ಜಾಲಿ ಎನಿ ಜದ ಈಲ್ಬಾಯ ಲಿಔಬಜಲಿ ಕಿರಿ 

ಭ್ವಲಾಎಸ ಈ ಜಾ ಔರ್ ಲಿ ಕೆ ಔಂಅರಔ ಈರುಶಖ- ದರೆ 

ಈರ EN ಚ್ಛಕ್ರಾಶುಅ ಇತ ಅಲಿಯ ಜಬು ಲಜ್ ಅಲದ 

ಅ ್ರಶಿಳರಿಲ ಅವಿಲೆಕುರ ಜಂ ಅನಿಂ ಬು್ಲದಂಜಾಅ `'ಬಖಭರಿ. ಫಸ 

ಅಳೆ ಲಿಜಪ್ಪು ಬರಿಳಿಖಲಿ ಲೋಟಾ ಇರುತ ಜಾಯಾ ಜ್ಜ ರಾದರೆ 

ಬಿಕರಿ ಇಂಲಾಸಿಲಿ ಅಜ್ ಹೌದಲ್ಲ. ಈತರ 6೫ ; ಬಿ. ಜಿಂ 

ು- ಆ ಬಿಔರಿಚೆ ಭುರೆ ಮಯಯ. ಅಲವಿ ಅಜುಂರುತಿ ಬಲು 

ಅವರು ಜಲಿತಿಟಎನಿ ಅಲ್ರು ಐ. ರಾಜಾ ಶಿನ್ ಔಢಜರ ಈದಿ ಲು 

ಓಲ ಇಲ. ಖಾಅಖಗೆ ಕರಿಂ 2) ಈ ಅಮಿ ಆಇ ೦.ಚನಲಿಜ 

ಬಿಜಿ ಜ್ಞಲಯುಲ ೪9 ಬಿ 5ಓಜಾಯ ಎ ಜನಿಔಲದಲಿ ಅಲಲಿ. 

ಆಗಲಿ ೪೨ ಯುಚ್ಸಾ ಇಲಾಲ್ರಬಡಿ ಪೋಯ. ಕ ಅಜಿ ಬರಿಾಲಕ್' 

ಅರು9 ಅಸ್ ಏಮುಜಧನಿ ಲಕಾಜೆಲ್ಬಾ ಅಬ, ಗ್ರ ಇಳಾಚಾೂಯಾದೆ ಮುರಡಿ 

“ಸಿ ಆಂ ಬಾದೆ ಬೈಲಲಿಖಬಿಲ್ಲಾಜಿದ ರಿಮೀ್ರಐ: | ಇರುೂಲು9 

ಖಬಿಲ್ಯದೆ ಖಾಂದಿರಿರ೬ ಅಜರ ಕರಿಐ. ಬಿಜಯ ಹದಿರಿಜ್ ' 

ರಿಮಿರಖ HSE ಅಯಾ ೧೨33 ಅಬಲಿ ಎ೦೪ ಬಣುಬಿಧಿ, ಡು ಇಉಶಾಾಯಿ 
ಹಾ 

ಆಸರ ಐಎಂ ಯಂಜ್ಯಾಣರ ಈ ಈಖಿಬ ಬಅಈಶು ಜರರಜಾರಾ.. . ಲೀಕು 
Pd 

ಅ ಅನ್ವಿತಾ ಖುಲ್ಲ ರು ಅುಜುದಿತ೫ರಿ ಅಜಾ ಅುಟುದ್ಕಿ ೮ 

೨. 
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ಅಳವಿ: ಬರಲಾರ ವಿವ ' ಈಶ್ಲಾಲಾಂಲ3ಿ ಈಜ್ಟಅರಅಾಶ್ಠಾಲೊ ಲು 

ಬಾರಾ ಆಜೂಬ ಅಂಟ. ನಾನ್ ಶು, ಬಲಲ ಈರಿ 

. ಓಲ ಅಯತ್ರಿ ಪಿ ಪೂ ಸಂಜ್ಯಾಲ ಇಂತ" ಬಕ್ಕೆ ಬಿರಿ 
ಧೂ... ಹೊಬಿಐ.. : ಲಿಔ೦ ಬಳುಲ್ರಬರೆೊ ಈ; ಅಜರ; ಓಪ್ರಾ ಉರಿದ] 

ಅಲಿ ಲ ಆರಿಹಾರಿಒಿಡಿರಿ. ಇಲಿ ಲಬ, ಧಲೂಜುರಿ ಜಲ 

ಮಯಿ ರಲ *ಬಿಐ. 

ಔಟ. "ಲಕಡಿ ಇರು ರಲುಲಲಿ?ೆಗಳರಾಜಣಿ' ಅವ ದ್ಲೊಕ್ಟಿಖಾಬ್ಬ ಶನ 

ಜೌಂ ಶುದಧ ಜುಡಿಲಬುರೆಎರಿ' ಜಾ ಔಲೌಬ ಅಲ್ರದಔಂಐಜ್ 

ಅಬನಿಬಬಇಾ' ಬು ಕರಾ ಬಿಜ?" ಬರನ ಜಾ: ಇಲ್ಲಿಲಿಯಯಜ್ ಕ್ಯವಿಜರಿ 
ಈ. ಛಿರಶಾಜಾದ್ವಿ ಅದಿ ಲುಪ್ರೀಎ3 ಖ್ಲಿಜ ಅಲಿ ಯುದಿ,. ಜುದ್ರೀಕ9: ಖಾ 

CIE pa Al; 9 ಇಂಲಾಚಜಾಲ ಮಿಕುಖಾಯಣೆ ಏಜ ಶೈಕ್ ದಿಟದ ಬಿಲ 

ಟೂ, ಎಲಿ. ಬೀಜ: ಔಜು ಲಾಜ ಔಡ ಬಿನು... ಅಈಬ' 6ರ್ರೀ ಣೆ 
p: (ae ಸ ಇ < ಗಾ ತ್ಯಾ ಜಟಿಲ. (ಯ ಇಜೂಬಲ್ಲ:: ಜುಹು. ಶೆಲಿಜ್ಬೆಲಾಈ ರದಿಆ 

ಜೌಐಳುಲ ಜನ£ಜಬೆ 0ದಿಎದೆ ಇರಾ Hes ne ೨5 ವಣ 
ದ್ರಾ. ಆವಳ ಎಬಿಸಿಯ. . ಯ್ಯೋಂಲಿಲಿಜ Oe ಆಲಿಯ ಧಿ ಅಲ್ಪ 

ಖಗೋಲ ಅರಶಾರಿ ಬೊ ಲಔರಿ 22) ೨99 ಶ್ತಾರ್ಗಯ ಅಲ ಅಬೆ 

ಅುಧಿ ಬತಾ 6ಲುಬೆ ಅಲರಾರುಜಾ ಇರು ನುಡ ಇರುಈವಾಂಜಾಲ ದಿಲಾ 
ಔಣ. ಇತಿ. . ಅಲಿಲ ಐಕ್ಷಿಚಿಲಿಖಸ ಅಜತ. ಜರ ಜಾರ 

8ಬ ೬ರ. ಜಾಯ ಭಾರದ ಟಿ ದಿಲಾರಶ್ಚ ಖ್ಯೂಢಿ ಬಿಧ್ಧಿತ 
ಟನ: ವನ ಜನೋ ಬಲು5೦ ಇಲ್ಲ ಅರುಅಾಣಣಾಬು ಛಾ ಇಂ ಮಲಿ 

ಅ೧ದ ಐ ಉದರ ಜಾ ಇರರು ಈ. ಎದಿಚೂರುಚಿಶಾಬಿ- ಪರ ಈ ೧೦ರಿ ಈ 
ಬ ಠರೆಯಟ್ಟರ್ದುದ್ದಿ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಲಾಂ 3 ಈಟೂರಿಬಹ್, ಅಘಾಲ್ಧಿರ ಆಸ 

೬. ಎಸಸೆಡಿಡಿ: ದಿಜುರಾರಾತಿ.. ದಾಳದ! ಲೂಕ ಲದೇಣಿ 

ಏಟು ಅಯಿಲ್ಲಿರಾಲಜಿದ ದಿಲಾಜಸಣಲ್ಬ ಈ ಐ ೮೫2೦ £ಐ ಬರಿಕೆಟಟಐ 

೨ ಖ್ಯ ಅಲಿ ಉ್ಯೂ ಕಾ ತಿ ಐ ಈಕುಲಿ ಲಿರ.ಬಲಿ ಬಿ 

ಅಸೆ ಪಿಬಿ ಫಲ! ಲೆ ಅನಿ. ಜಕ್ನೂಖೂಂಕಾ ಬಯಸ, ಹ್ಞುಬ್ಯಾಂಬು 

೯೮೨ ಬ್ಲಲಾಬೆ ಬರಿ 9.ಉಾಲಿ.. 

ಈ. ಅನಿಂ. ಅಬವಿಬಾಂಯ ಶಠ*ಸ೨ ಉಜ್ಕಾ ಬರ ಈಧಿರಿ ಆರೊಲ್ಲೋಗೆ ಅ 
Poop. 
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ಲ A 

ಇ ಅರೊನಿಕಯ: ಇದ್ರೆ ರಯ ತೊಡೆ ಪ್ರಜ 

ನಿಲೆ ರಾಜಾ“ "ರಜಾ ಕ್ಲಬ್ ಜೌಬೆ ಅಧಿ ಅ್ಲಿರರಿ ಜ್ 5, 
ಅಬ್ಬಕ್ಕ. ಕರೀ ಅಣ್ಟಭರಿರ್ಣಗದಿಲಾರ' ಇಲಲಿಐ ಇಲಲ್ ೫ 

. ಹು ಮಾಡ. ಕರ 6೮೫ ಐತೆ ಉಡಿಬುರೆಎಂಿ ನಿಳ೦ ಅ ಜದಿಜಶುಂ: 
ಜುಲ ಏಎದಿಅಲಕಿ ುಲ್ದಿದನ ಅಜ್ಜುಣಕುತ್ರ ಯಂದ ಟಲ್ರಲ್ಲರು: ಜದಿಜದೆ 

ಅಶಾಅ ಇಆಸಜಾಬಐಿ ಬರಿ ಪಟ ಖಿಲ" ಅಲಿದ 
ಠಂ ವಔಬೆೊಬಿಔಬದ ಬವ ಪುಠ ಜ್ಞಂಕುಅದಬಿಬುಬಿ ಆತೆ: 

ಜಲಲ ಶು ಔಲುರಳಿಜ. ಬಯ ಇರುಇರುರಂ ಹ ರಮಿರಟಮಿಖೂಜಔ 

ಉಖ್ಯು ರಬತಿ ಬರಸೆಲ ಉಪಾ ಇಜುೂಲ್ರ'ಐ.. 

5 ಎವಿಜೆ: ಆಬೆಥ್ಕೆಟಾಸದಿ ಆಸ್ತಿ ಥಖಾಖಿದಿ ಅಳಿ ಆದಿ ಜ್ಞಲ್ಯಾಜಾ 
ಇಲ ಅಬಿಖವಬಿರಕ್ಷ ಶಾಶೆ ಎ ಜಿ ಲಜುಶ್ರ:ಇಐ: ಠಅಜುಲ ದಬಪಿ 

ಆಃ ಜಿಲಿಿಚಜಲಿ ಅಲಾಯಿ ಅುಫ್ಲಿ6ಕುಲ ಲಿರ ಬಲಿ ಖುಮಿಬಲಕ್ಸುಯಿ - ಅದ್ರು: 

ಬುಜನಿಕಖುದಲ ಪಡಿ ಕುಮೆಯಿಲೊರುಳ ಈಕುಲ ಅವಿಳಾರಲಜಾವ: 
* ುರಃರಿ ಅರಿಅತೊರುಖಾ' ಮೆಬಿಜ್ಚುಘಯೆ: ಅತು ಅಉರ್ ಅತು 

ಕ್ರ ಜ್ಬೆ ಇಡ ಜಾಂ ಗಿ ಇ ಇವಿ ಆರಡಿ ೮%9ಕಅೂಜೆ ಬ್ರ; 
ಖಾನ ಅಔಲಿಔೆಯಳುಲಿ ಲ್ರಬೀಬಖದಲ್ಲಿ ದಿಯ ಲರ ನದಥುಜ್ದಾಯ ಅಿ' 
ಅಕುವ ಒದಿ ಔಎಲಿಿ ಇರಾ ಬದಕು. ಶವ ಠವ 

. ಅದಿಕ ಇತುಜಾನಿಲ ಔಗಂ ಜಾಳು. ಲಿಶುದ್ಬಾರಿ ಎವಿಜಿ ೪೪ ಅಮಾಸೆ 

ತ್ರಿ 

ಪೂಜಿ ಐಎಂ ಜಮ ಜ್ ಜಬ ಅನಾಯ ಜಶ್ಪಾಲ್ರರುಯ ಶರ 

'ಈ ಇಜು೦ಾಉಶಾ ಬಂ ಪಲಿಲಂಯ ಖೆ ಇದೆ ಈಖ ಅಲೆ ಚರಿ 

ಐ ಐನಲ ಮಜ್ಯಾಂಲಿತ . ಅಜಶೌಬುಲ್ಲ ಆ9ಅಶ್ವಾಲರಿ- ಲದ ಖಾಲ 
ಖನಲಿ್ಲ ಇರುರಂಯಕಿಡರಿಉಕಾಲ್ರ ಔಲಲಟ ಛ್ಲಂರಿಲಿಜ ಉರ ರಡಿ. 
ಬುಕು (ಆಲ್ಬ ಲಆತೊಜಾಜ್ ಇಲಿಂಲಾಲಾತೆಶ್ಚಾ ಆಆ ಆಔನಂಜದೆ 0) 

ಅಲ್ಲೂ ಓದ್ದಿ ೧೪೮ - ಅರೂಲುತ ಎಲರಿತೇನಿರಬ ಕ್ರಿಯ ಜುರ ಅನಲ 
ಅರಿವಿರುವ ಅ ಆ೮ರು ಲಾಯ ಲಿಖಲಿಬಮಿಲಿ ಬರೋಣ ರಿತ 

ಇ. ಜಾರಆಸೆರಜು ಎಲ್ಲಾ 'ಲಾರುಣೆ ಈ5ಎಚೆ ಘೂ ಮಾ 

ಳು. ಡ್ತಿರೆಫಿಕುಶು, ಮೂಡ ಎಅಾಾಕಔಲಲಸರ € ಇಇ ಈ ಅಚಂ 



me 

ಣು 

ಔಲ್ರ ಅರೇಲಿತ್ವಲ ಇಲೆ ಶಾನಆಗೊಡೆ ಬ್ರಿಯಐ. 437 

ಜಾಲ ಯ ಉೌಾಲಂ ಬಿ ಆನೆ (ಈರಿ ಎನ್ನಿಳುತರುಬುಬಿ ಜರೆತ್ರಿಲ್ಲಿ 
ಜೆನ ಔಜ್ಞಣಲಖಸ ದಿಯು 2೦ ದ್ರಿಜಾಉಆಗರಿ ಔವಿನಿಜಾಲದಿ ಜಿ 
ಇಯ. : ಲ್ಯೂಲ್ಮ ಲಿರು ಲಿಲಾರೇ ಜ್ವಾಲಾ ಲಅಎದಿ ವಿಧ ಮು 
ಜ್ರ ತಂದ ಖುಲಿಜರಲಆ1೦ ಐ ಆವಿಲಹೆಯ ಬಔಣಜ್ಸಾ ಜರದಾ ಇರಾ 

ಅಲ 'ಆಜ್ನಿವಿಅ cE ಖಿ:ಐಜ್ಛಯೆ ಔ ಅನ ಅನುಜ ಜೃದಿರಓದಿ 6 ಈ 

ಬಹೆಮುರುರಿ ಔನವಲಾದ್ಯಹಾ ಅಾಯಿಯ್ರಿ೨ಯರೆಸಖದ ವಿಜು 69 ಎಜು ಬಿಶ್ಚಾ, 

. ಓರಾ. ಶಯ ಲ್ರಿಜ್ರೌಷಯ್ಸಲಾು ೧ ರಾರ ಇದ್ವಿ ಈ ಈಬಿಯಂ 

ರಭರೂ ಔಲೌಬ. £೪ ಅರಬರ ಇಂದ ಅದ್ದಿೀಲುಬೆ ರೈಅಾಬರಿ 

ಸಮಿ ಖಲಾಡಿ. ಈರಿ ಜಿಶಾಲಜಸಲ ನತಿಬಿಖಸಿ ದಜ ಅಲಲಿ 

ಪದೆರೂಐಔ ವದಂಲಂಜಾಬ್ದರು ಬಠಿಅ £ಅ ಏರುಲ್ಧ ಖರ ಈ ಡಿರಿರತೆ 

ಬರಲಲಲ ಎಪಾತಅಕಾಖಿ ಜ್ವಲನ ರೈಲಲಾಯಆಾಸರಲ6 ಜಾ“ ಕೆ 

ಎಬ ಎಂ £0೮೭ ೧ಲ್ರುಯ, ಅಬ್ಬೆ ಜ್ಠಿಜಸ ಈರೆ ಅಜಶುೂರುಬ 

ಛಿ LB ುದ್ಯುಷ್ಷ ನವಿ ಜುಖತೊದ್ಧಿಜಸರಿ: ಅಲಾಶುುಬೊಮಿಜೆ. 

"ಲೀಲಾ ಅಲಿ ಆಳುಖೆಎಡಿ ಜಾಲ ಅಲಿಯ ಆಕೆಗೆ ಇಅ 

ಬಿಜರಿತ ಐಸಿ ಜಾರ್ ಯಿಲ್ಲ ಉರ 
= ೪ = ke ಮ ಕ ಗ ಎಲ ಇನ್ದಿಕುಳಿ ಆ ಅಯ ಡಿಯ ಜನ ಲನಿವಘುಕುಖಸಬರಿ 

Ma: MS ಫಿ 3) 

. ಅ್ರಅರಿಭಮಾರ “ಇದಯಲಳುಖದ್ದ ಆಲದ ವಿ: ಬಾಯಿನ ಸತ್ರ ಪಂ 

ಅನಂತರ ಜಾರ EE ತುಲ್ಬ ಹಗರಿ 'ಇದುದಔಲಿ ಅಜಾಲವ್ದಿ ಈ 
*ಕಮಾಬಿಯ ಅಲ್ಸಿಬಿಯಿ ಮಾಬು ಎಬಾರಟಿ. "ಎರಕ ಅನಂ. ಬಭ್ರಜಗಲಾಾಯಿ 

ಅ ಈಜಿ. ಎಡ ಎಲ್ಲಲಿಎಆ್ ಕು ಅಬರಲಿಲ್ಲ ಅಲಆ 

ಜನೆ. ಅಬ ರ್ ಅಶುಾಾಕಿಅ  ಬಿಜರುಎ ಏಂಆಸರಿ ಪಜುರ 
ಜ್ರರುಯುಬಿ ಇ ನ ಕ್ಲಿಶ್ಲಾದ್ರಿ ಇರಲ್ ಅಬಿ೨ ಇಬ್ಬ್ರು ಬಂಡಿ 

ಅಯ 'ಓಂಇಯುರಿ ಜೈಿಖಾಯಲದ್ವ ಯುರುಬಿಲ ಅಕ್ಕಿ ಉಲಿ. 

ಲಿಜ೮ ಕುಡಿಯ ಬಳಕುರ ಛಲ ರಲಿರ ಆಾಬತ್ರಿಳುಬಜೆ 

ಅಕೆ ಇರುರುರಾಲಿಯಜಗೆ ಅಕ ಖಾದರಿ ಎಂ ಆಗ್ಲಿರೂಯ ಈ ಜನಕು 
ಜರ ಈ ಆರಿ. ಓಿಲ್ಬಲುಜ್ರಾಂ,- ಅ) ಇಜೂರರ್ ರರ ಬಲ ಅದ್ರ ಬಿಡಿ 

ಲಿಬಾಧುಖಿಜಗ ವಾಯಖಾಳ ಅಫ್ಫಿಖಸ ಲಿದಿಜ ಎರಿ ಅಣ ಇಠ್ರಾಐಎಂ 

ಅಸ್ತ ಅರಳು ್ಲಸ್ಯಿದುಭಳುಂಿ ಹುಲಿಯಹಾದಿ: ಎಅಂರುವ ಅಳ 
DDS i 



"ಮಣ್ಣ ಆಕೌಇಶನ್ನವ ಅಲ್ರರೆ ರಿಯ ಸಂಪ ಪ್ರೇಮಿ 

ಅಲಿ" ಅರವಕ: ಅಡನ್ಸಿಖೆಪ ಉರಿ ೫೫ ಲಲಿ 
ಅಜ್ರಿ "EH ಆಮಿರದಿ ಚಾಗಲ್ಟಾಣಳಿತ ಧಕ್ ಆದಲ್ಲಿ “ಆಲು ಜೌ 

A p 
ಅಬಿ ಉಡಿಲದ ಶಲ, ಆಅ ಆರುಲಿ ಮಟಟ ದರಿ 
ಜಪ RN ಸ hy 4 ಕೆ ಚಕ ಬಾ) ky 

'ಅಾಗಿಕು LE ಈ ಅಯಿ AI ಪಿ “3 ha ಲಿ ಕ್ರ ತೂ ಆ PEL 

ಲಚ್ ಗದ ಡಿ ಅಲ ಬಂದ ಈಾಯೆಐ. | 

೪೪9೨3 ಬಲೆ ಈ ಈದಿ | ತಡೆಜ್ಟೊಲತ ಟಂ) ಔನಾಂಬನಲಿಕಿ೫ 

ಫೆ ರೂಪವ ಔಡಔಲಬೆಕತಿ:ಬಕುಲಟಿರೆ ರಾಜ 6ಜ:ಬಿ4ಹೆ 

ಔಎಲಿ ಲಬ ೪೮65 ಜಯ, ' 'ಜುಲ್ಬಲೆ ಆಜಲೀಬರ ಆಗಿದಿದ್ಳಿ 
ದೌ: ಜರ ಆಸರಿಲ್ದ ಈರಿ ೪ರ ಆ30ಇರಕ್ಕ ಕ. ಬ್ ಅಲಲಿ 
"ಅಜಿ ರುತ | ಜ್ಜ ರಿರಲಿರಂಲ್ EEO ರಾಣಿ ಇಲ EEE 

ಅಲಲಿ ಬಿಲಡಲನರರಿ ಜುಣನ್ಸ ಇದಾಳಲ್ರಯಿ. ಇ ಅನಲ “ಆಜ್ಞ ಟ್ರಿ 
ಬ್ಬೆಂಳುವು, "ರಬಿ ಸಷ 1 ಬಗಣಾಖಾಈ ಬು ನಾಲಿ 

ಣಂ 9೮ ಜಶ್ರಿಚೆಉಲಿರೆ ಹರಜರು ಐಲಿಶಾಾಸ ರಲ ಬೆ ಜಾರ 
ಕ್ರ ಶುಲ ಯಪ 6 ಐಜ್ಞಂಖ ಹವೆ: ಈಖ ) ಸೂಲ: ೧0 

ಳಾ ಶಯ 
ಏಳಿ. ದು ಜಲ್ದಿ: ಸಲಿ ಖಟಕ ip i “ಬ್ರ 

ಆ ಅ ಬಾಲಿಸಲುಗ ರಬಿ ಶೆಜಿಜ್ಬೊರ ಈ ಲ ಔಣ ಜಹಜಬರಿ 9 

ಕಲಿಖುಬ ಥಲ ಶು ಹೆಲಿ ಅಪಿ" ರಿಲಿಅ ಅಣ "ಔಯ" ೮೪ 

ಫಿ ಒದ ; ಅಂ 56 ಅಲ್ದಂಜಾಜ ಆಡಿ ಬಳಿದ 6ಜುಳ ಅಕಾಲ 

ಎದಿ ಡಿಕೆ ಅವರೀ ಚಾದಿರು .ಉಾಲಿರು ಇಲ್ಲ: ಹಲಲ ಔರು 

. ಐಂ ಬರಿ ಬಿದಿ. ಲಿರುತ್ : "ಕದಿರಿ | 'ಕರೌಟ: ಅಳಿ 

ದವ ತರಲೆ ಬಹಿಂರಿ ಅಬುಜೆ'ನೆ ಜ್ 'ಬ 'ಅಜಿಬಿಜ"ದಿ ಇ ಇಲೆ 

ಬಿಜಿ 'ಶಥ್ರಿಸ್ದೆ ಶು KC ೨೮೮ರ ಚ ಆಲೆ ಜಾ 

ತ ರೂರ ಆಗೆ ಶ್ರಢಕ್ತಿ ಘಂಟೆಯ. 
ala be 

ಳಾದ. ಅಖಿಬ್ಬಾಟಿವು 'ಆಅಟನ್ನಿಚಿರಿ'ಃ ಚನಿೆಲಿ ಆಗೇ 
ಬಲಿ ೮ಬ ಆಜಾ ಇಐರ 9೦ ಜೆಂ ದಿಲ್ 

ಲಕ "ಜ್ವರದ ಲ್ಹೂಲರಿ ಹೆ ಜದಿಲಶೆಲ್ಪಲ್ಲಿ ಆಯ 



‘eu. 
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ರರಲಐಿರಿ ಹಾಲ ನಔ ಮಿಯ್ಯಾ ಬಾರಿ, ಲ್ಲ ಇಲ ಬಲಲ 
ಬು ಆತ39 ಕರ ೧೮ ಏರಿ 'ಡ್ಯಲ್ತುಪ್ರರು ಎಟ ಅಜೋಲ 

ಮಜ್ಜ ಅರ ಿರಿ ಆಲಲ್ರುಲ ಅಐಕ್ತಿಕು. . ರುಚ : ಇಲಿಬಲ್ಲುಲೊಪಾ 
'ಬ್ರಕೆ ಎಐ ಇಲ್ಲ್ ಲದ್ಧಿ ಜಾಡಔಿಟುತೌಲಜಿಔರ ಬಾಲ ಲಿಜಿಜ್ಞಾಯ ಆಈ 

ಧ್ವ ಜಲತಖಲಾಜರಿ ಬ್ರಿ: ಅತು ಅ. "ಅಿೀಕುದಔ ಜೆ ಮಾಲ ಜೂಲಿ ವ 
ನಾಯ ಈ ಬಳ ಅಲಾಬೆ ನಔ ್ಲಕೊಯಿಂಯಾಲದೆ ಯಅ ತಜ್ಣಅಯಚಿ 
ಜ್ಞಾತ ಈ *ನ್ತಿಕಾರುಲಶಾಯಿ ಜರರಾಡಿ ಟೊ. 

ಅರುಜುತ ಅದ್ರಿಖೆ ಜಲೂಡಣಿ ಕಬಲ್ಲಿಖಾಬಲಿ ಲೃಹಿಯ ಔಂ ಜಡಿ 
"೪ರ. ಜಣ ಅದ್ದಿ ಲಿಶುರುಬಶಾ ತ್ರಭಶತಜಾಾಯಕು ಕೆಲ ಆ ಸ್ಟ 

ಡಂಗಾಜಾಅಣೆರಿ ಕಂಜ ಇಲಲಿಯ. ಈರ್ಯು ಗಡು ಅರಬಿ 

ಅಡೆ ಬಬ ಲು ಜ್ಛಂಲ್ಲಲಿಲಿರ ಲ: ಅಜ್ ವಹ: ಜಂ ಲುದ್ದೀರಜುಕ ಐ ಔರ 

ಬಿನು ದಜಸರ. ಅಎಲುಕುಖಿನ್ನಿ ಇ ಇಣುಜು ಉರ ಅಎಕ್ನಳುಅರುಬಿಶಾದಿ 

ಜಸ್ ರುಂ. ಅರುಇಶು ಅಶು ಖ್ಯೂಜಾ ಆಹರಿರಿಮಿಂ ಅ ಲ್ವೀಲದಿ 

ಐ.ಸಾಂ ಐಜಿ ಇರ್ ಅಜ್ಞವಿತಅಔರಯರಿ ಇರ ಖಾಲಿಬರೆಕರು೦ ಇರಾ 

ರಸ ಐಿನಿ ನಿಡಿ ಇಜರುದಿಎಬೆ ಅಖುತಲಖಂಲ್ಔದೆ ಬಬರ ಬಿಇ 

ಆ ಇರೀಾಲೂಜರಿ ಲಯಕ್ಲಬಿದಿಆಸ ಬಲ್ಗಲ್ಲಿ ಶರಾ ಖ್ಯಾಢಿರಿಲಿ ಅಲ್ವೆ 

6ಕುರಿ ಬ್ರಶ್ ಬಿವಿಜು ಎಲಠ ಇ ಆರಂ ಲೀಸು ಅಕ್ಷಿ ಎವ 

ಲ೬೫್ಲು ಅಜಾ ಈ ಲದಿಜ ಬನದ ಬುರಿಜ್ಛಲಔಿಂ3೦ ಮಾಡಿಯೆ 
ಇರುಔದ್ದಿದ ಔಯ. ಸಿ ಅನಿಲ್ ಇರಲು ಔಯಲ್ಲೂಯಿ ಬಾರಿ ಅಣಿ 

or ಮೊನಚಾದ ಔಣ ಗಸ CUE "ಶಿರ್ಕೆ ತ೮ಈ6ರಆಸರಿ ೬ ಗ್ರಡಿದ್ರಿಯ 

೨೮೮೮೬೫೮ ಅಆ ಬೆ'ಲಿ ಛಲ್ಸರರುಖ್' ಅಖಾಯೂದ6ಔಔ ಧುನಿ ಲ 

ಉದ ಲ್ಹಾಳಾಜಔಐ  -ಅಹ್ಖಿಯುಲ್ದ ಅತ ರಲ ಪುರಾಪ್-ಅರು ಅರಿ 5 

ಲಿಜ 6ರ ಅಬಿ ಅರೆ ಆ ಘಲಟರಿ ಇ ಇಳ ಅಮ ತ 
ಲೂಜುಖ। ಅಔಲ್ಲಬಬಿಅ3 ಅ ಅರಿ 'ಅಕ್ಕಳುಠರುಬಳಾನ ಅಜರ 
ಲ ಅಡೀಗ ಔವಿಬಜ್ ಬಲಗ `ಬುಲಾರಜ್ಜರಿ ಈ ಅಬ್ಬಳಗರಿ ಬಲಿ 

ರೀ ಅ ಶಾಶಾಬುಖಲ 'ಖುವಿಬರಿ ಜೆ "ಏಜ ಹೆ 
'ಹೊಯೆಐ. .. ಲಿ೮೦ಲಿಬಲ್ಯೂ ಬರಾ ೨ ಬಲು ಬ9ಂ ಜಾ ಮಿಾಜಾಲಿ ಐ. 



೬30. ಈ ಅರೊನಿತರ್ಬಿಯ. ಇಬ್ದರೆರಚಭೊಡೆ. ಪ್ರಿಯ. 

ಸೋಣ ಬಿಔಿಬನಿಬ ಇಡಾ ಅಲ್ಲ ಬಾತೆಬರೆ ಭವಿನಅಲಜಲಿ ಎಂ ಳಾ 
ರಡಿ ಅ್ರರೆಬಿಶಿಶಾ ಇಲ್ಲಿ ಈಾಯೆಯ.. ;: 

೮೫೦೬... ಔಲರಿಲಾಜರಿ ಜಜ್ಜ್ವ ಡಲ್ರಿಜಾಅಾಢಿ ರಜಲ್ಕ ಐಆರ್ ಅಅಿಟಕ್ಸಾದೆ 
ಬಾಥ ಬಂ) ಜಾಲಿಜಾರ ಲಿ ಬಾದಿಬ ಖ6ೆಬಧಿ 'ಉರಿಜ್ರಾಐ- | ಅಲಿ ಅಬ. 

ಇರಿಸಿದೆ ಅಔ ಔರಿಭಆ5 ಅಲಿಬಿಲ್ಲಬೊಲ.ಅ ಲುತ್ತಿಲೊಕು ಅಲಿ 

ಜೆರಆಕುನಿ ಲಾತ ೬ತೆ ಪೌಖಲ್ರಾಯೆ ಔ್ರಿಖಬೆೊರ ಶೌಂರಅಣೆ 

ಊಂ: ಲ್ರಾತ್ತಿರ್ಧಿ ಐ ಲಿನೆ ಜ್ಞಾತುಂ ರಾರ... ಈಠಿ ಇರಬ 
ಅಂಬಿ ಬಿರಿನ್ಟೆಕ್ಕ 'ಜ್ಞಾಕುಟಶು ಅುಯಬಾಭ್ದಿಲ್ ಬಾಯಲ್ಲ ಬ್ರೂಲಲಿದಿಅಸೊಡ 
ಅಮಿಖಸ್ಲ ಅಂ ನೌ ಕಾಲ 11122) ಎಲ್ಪರಿತ ಅರು. 

ಆದಿ. ಅತ ಇ ತೆರಿ iba ಇಲ್ಲ ಜತೆ ಅರು ರು". ಘಾ ಶ್ಮಾಜರಲ್ನು 
ಆವ್ಟಾನಎಎಂ ಅ ಅದ ಭಜನ ಅರು ಅಕ್ಗುಂಖೂೂಲದ ಉತರು 

ಈರಾ ದ್ರಕಯ ಜ್ಯ ಖಗ , ಬ್ರಶುಲಿಬಿಖ ಎಲ್ಲಆ೦ಳಿ ಲ ದಂಭ ತವ ಭರಿ 

ಅಯಯ ಜರಿ ಅಜ್ವಾಲಾಯಲ್ಳು ಅ ಬಾ ಜುಲೋಲಿಅಉಲಿ ಆರ ಔಯ 

ಅಂ. ಲಿರು: ಹಜ್ ಖಾಖುಧಿ ಖಿ. ಲಾಡಿ ಈ 

ಬದ ೪ ಈ ಅನಿಲ ಅಂಬಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಲೌ ಬಜೆ 
ವಿಮಿರುಬಖುಂಜ 5 ಬದ ಲತ ಟೀಯ) ಅರುಾಂಲಾಅಸರಿ ಕಲ್ಯಾ ಇಜೂಲ 
ಈರಿ ವಿಕ ಸುಣ್ಣ ಎತ ಇರ್ದಿಚೂರುಭಿ ಮಾಂಜ ಖಾ ಅಠ ದಶಾ 

ಅನ್ನಿಅರಿಔ ಆತ ಖಲಿ ಥಲ ಇಬಾರರ್ ಜ್ಯೂರುಛಶಾಯ ಇ)ಾಖಾಲ್ರಿ 
ಸ ಈ ಹಿಂ ಲಾ ಹುಲ್ಲ ರರ ಲೂ ಲಜುಂಿ ರರ ಬಿದಿ 253 ಲಾವಾ. ಮುಲಕ 

? 1 
ಬ್ರದುಢಾಪುರ ನ ಲ ಅದ್ದಿ ಅಲಟಬ್ಟಲು ಅಭಾಂಜುಜ್, ಉ್ನಜಾಲ್ಮಿ ಈರಿ 

ಈ. ರರಯಿರಿ ಐಲ್ಪಿಕಿ ಬಕಿಶಾಮಿಲ್ಲ ಈ ಪೊಲ್ತಿಣು. "ಅಳಿ ಅದ್ದಿ ಮಿಕ್ಕ 
ಫ್ಲಾಲಿ್ದಿಯಲಸೆ: ದ ಲಜಜ ಎಲಿ "ಇರ್ ಇರರ ೪86 ಎಜೆ 

ಲ್ಲಿ ಅಜ ಆಅ ಖು ಉಖ ನರಂ ಪಾರಲಾರಿಲಅ್ದಿಲ್ಲ ಖಲ 

ಟಂ. ಅರಬುಔಜಿಯ ಅಜ್ಭಾರಾಲ್ ರನೀಅಲಿ- ಅಂಕು ಆರುಲನಾಯೊಂಖತೆ 

. ಬಿಮಿರಣಿ: ಭಾರಶ್ಲಾರ ವಾಸಿ ಖ್ಲತ.ಂರುಬುತಿಪಿ ಬುಕ ಘು ಮೆಜಬದಔ 

ಅತ ಠಿಲ್ತು ಖಾಟಿದಿತಿ ಬವಿಳಲಎರಿ ಉದಿಳುಶ್ಲುರ೭ ೮೮೫ ಖಲಿ 

ಪ್ಯಂಸ್ಯಾ ಆ ಬೂದೆಬಿ. 

ಡಿ. ಅಔಂ ಆತ್ರಿಜೂರಢಿ ಇದ್ದ ಜೆ. ಅಶ್ತಾಶಸಮ ಅ್ರಲಿಶಾಖ ಬುರತೆರಿ 



ಇ್ಲಾವೂಂದಿ ಔಲಿಖ. ಔಲಿಟ ಅ್ಪಶಃಂಬಲ? ಬ್ರ 

“ದಂ 'ಅ3ತನಿಪಲ್ಲಡಿ ಎಬ್ರರೆರುದೇಣೆಂದೆ'ಬ್ರಿಯಿಯಿ 481 

ಕದಿ ಅರಶಾಈಿ ಅರಗ ಲೆಯರಿ ಔಡ ಇರುಲತ ಆಲಿ ಫಲ £೨ ಅಜ್ಜು 
MK ತ ಸ kms EL ey ಕ 

» ಅರರ ಕ್ರಾಲಿಲಾಯಿ ಹಾ. ನಾನಿ ಅಬ್ಬರ ಜಾಲ: ಎ ಈದ 

ಬಲ್ಯ ಕುಜ] ಲಿಂಕ ನೆ ಡಿದ ಬರ ರಾ ಲಔ ಜು ೭ 

ಮುಖ ಈಜ್ವಅಗೀಅ ಲಕ್ಕ ಬಾ ಬಮಿರಬಲಿಖಂದಿ ಪ್ರರ ಅಲದ ಇರ 

' ಜಕ್ಸಾಬೆಂಡೆ ಕಾಲ್ರೂಲಿಆತೆ ಉದ್ರಿ ಲಾರ ಅಧಿ ಯಂ. ೮60 

ಅಬಿಬಸ್ಸಬೊಹುಳ' ಹೌಹಜ್ಜೂದ ಲಕ ಜಬರ್ ರಟೂಬಿಖ ಎಂಡಿ ಲಲ 

ಲಿಲಿ: 

ಔಜಲಿಿ ಬಡ್ತಿ ಶು€: ಅತಿದೆಜೆ' ಅಶ್ಟು ಅಸ್ತಾ ಆಲಿಪುರ ಇರಿ 

ಅಂಡಿ ಅಜಿಲ ಬಲಿನಲ$ಿಜಿ ಅವನು ಇರ 99ಜತ್ದಿಃ 

ಅಂ ಡಿಮಿ' ಅಬಾಲೆಲ್ಲಿ. ಲೆ ಅಜ್ಜಾಳೀಯು' ಅರು ರಜಸಾ; ಅದಿರು: 
ಮಂ”. ಲಜ್ ಅರ ಈಜೆಲ್ಲಿ ಜಿನ ಐ ನ ಬಿದೇಣಿ' ಆಚಾರ ಈಟಿ 

ಇಲಲ ಕಡ ಶಾಡೊ ಧವನ ಅ ಹ ಠಎ ಈ pi aD 

ಮೆಲಶಾ ಆಕ್ಟ ಇಲ್ಲ ರೃಜಾ' ಕಲ್ಪ ಐಲಿಜಖಿರಿ ಅಸತಚಂ' ಕಲಾ 

ಅಸ್ವ್ಬಶಾ ಜೆ ಜಾಕಿ ಔರ ವಡ ಅ)ಐಅದಿ ಹುಲ ಈ 

ವಜೆ 39೨ ಜ್ ಅಿಮಬಿಆ ಔಈಖೌಜ'ಲಿಆ ಶತ ಶಿ ಅಟ 

ಛಶದ್ರಿ ಕದಿಲಿಗ್' ಅಲಿ ಕ ಶೊಇಲಾ ಡಔಲಬ ಇಶಾಲ' ಲು 

ಐ ಅರು ಇದ್ದು ರಲ್ರ ವಿ: 'ಅಲಿಜಾಜಾಲಿ' ಭೂ ಜದ 

. ಖಲಿ ಅಲ್ಪ ಅಲಲಿ. ಅಗೆತದ ಔರಪುರಲು ಉರು 

ಲ್ಯ ಆತಾಂ ದ ರ Rp ಇಕ್ಕಿ ಳಿದ] ಖಾ 

ಲ ಮಿರ ಎಂ 90 ಬಂವೆಜಿ. 

ಅರೊನತ. ಲಿರಿರಿ ಕಉಢಿಲೂಲಾತಿ ಖು ಲ್ (೫೫೦ ಇಲ್ಲಇತೆರಿ 
ತ ಣು ಕ ಪ 

ಲಿ ಕಲಿಜದ ಜದ. ಆ'ಧ್ರಿರೌರಿ ಹೊಡೆವ” ಅಜರ ಆಲೆ ಅ 
Js ್ಲ > DM 2 a ಎದಿ ಕ್ಯ 

ಕಿರು ದೈಲ್ಗಇಖುಲಿ ಶುಅ) ಉಪಾ ಸರಾ ಇಲ್ಲಗೆ ಬೆಬೆಖಾಳ್ಟೆ. ಳ್ 

ಈ. ಟ್ಥುಿಟುರಕದ್ದೆರೊರಿಖ ಎಳ ಮುರಲಿ ಆಲ ಯೋ ಶಿಲೆ 
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nile FE 

ಟಿವಿ ಅಕೌಂತೇಿ. ೨ಲ್ರ3 ರಾಜಿ:ಸೋನ ಬ್ರಿ೨೨. 

ದಿಸೆ ಅನಿಶುಂದೆಆಶಾದಿ: ಜರೆಶ್ತು೧ಡಳೀೋ ಜೆ ಔಲದದಲಅ ಕಲ್ಪಿ 

ವಿ) ಜಳುತ್ರಖೀಂಿ5 ಅ ಲಿದೆ ಆಜು; ದ್ವಿಜಲ್ಟ ಶಾ. ಇಟ, 

- ಲೊೋಬಬಾಯಿ ಹಣೆ ಅ ಛ್ವಾಲಔರಿಯ ತಾಣೆ: ದೆಹ: ಲಾರಾ ಜಲ್ಲಿ 

೭೫ ಈ ಐಜಲ್ಟಿ ಅಜಾಾಯಾಲಿ ಲಿಣೊಭಿಬುಡಿ ಅತ ರಾಂ, ಬಾತ 

ಅ ಉಂ ಆರೂಯಜ್ಜುಲಿ ದೆಶುಳಿ: ಲಿರುಯಆತೆ, ಖತಿಕಾಧೊಲನನೆ 

. ಮಾಯೆ ಐಬೆ ಉ5ಜಾಯಿ. ಬುರಜ್ಲಿ: ಉಲಿ ಯ್ಯ... ಅಜರ 

ಬಾ ಅಿತ್ಲಿ ಜವಿಬಮಿಬ. ಜನಿ: ರಿರೂಾರಡಿ, ಉಂ ರಚಟತಶಿ: ಕೌಖಿ 

ಲಿರಿಜಸೆ ಫೂ ಕಡ. ಎಲಿ ಛ್ರಾಲ್ಫಿಲಿರ್ದ ಲಿಚುಜು ೨. ಉಬ್ರಿ*ೆ 

ಬುಖತೆ; ' ಇಲ್ದಿಜ್ತಾಲಾಢ್ಮಿಲಜುದ್ವಾ ಖಾ, ಇಲಾಣಿ' ಅನೊಂಂಡದ ಅಅ 
ಆರೆ ಳಿ ಅಲ್ಲರಿ ಅರಿವಿ ಉಬ್ಬಿ ಅ3ತ ಎಇ ಅರಿಕ್ತಾ 

ಐವಿ ಕುನ್ಷೀಎಿ ಅದಿಅತೆ: ನ್ಷಿಖಔಿ:. ಜ್ರಜ್ತಾಂ ಇಂದಿಐವುಕುಅ ಸೂಜಿ 
ಲಿದೆ ಜದ ದೃಶ್ಯ ಆರಿ ಇದ್ದಿಜಾಲಲ್ಲಿ ಅರೌಲ್ಠೂಲಿಔ ಉಬುರಿ ಉೃಜಾ 

ಅತ: ರಿಲಿರಲಅ ಲಿ ಓತಿ. ಲೆ ಲ್ರಶೂನಿ೦ ಚ:ಔಂಾಖ 

ಡಠಿಶೌಜ ಜಲಾ ಇಗೂಲೀದೆ ಅಜುಶ್ರೂಯೆ ದ ಒಲ ಬಕುಲೆ9 ಜಿಬಿ 
ಬರತ ಜುಬುೂಲಿ ಈ: ಉಘ್ರಆ ರಲ: 9 ಉಜುಲಿ ಖು 

ಲ್ವೂ್ಲಿರಿರಿಜಿ ರಿವ್ BT ಕುಲಂ ಅರಳ. ೧೭೧ 

ಇಚಸಿದಿದೆ ರ್ರೀ ಖಾಲಲ್ದಿಿಾ ಅಬೆ ದ ಅಘ ಜ್ಞಲ್ಲಿಬಬಿಲಿಕ್ದಾ 

ಅುರತನ ಅಬಿ: ಅಜುದಿ' ಬಿಜ್ ಅಕುಡಿಖ ಬಿರುಲಿಲ್ದ- ಖನ್ನಾ 

Pode ಅವೆಬ್ಬಜರಿ ಐಜುಖಗೊಬೊಣೆ': ಉುಳಿಎ೦ ರರಓದಿವಿ ಅಲೆ 

2ರ ಈದಿ ಅ ದಃ ಅರಿದ್ದಕ್ನಬದ ಲೇಖುಅಶಕುಂಯೀಸ ಅಳ 

ಬಿರಿ. ಅರ ಬಾಔಕ8ಣ; ಅೀಬಳಿ ಅಜುಲಿ ಉಯಿಬು 

ಲಲ್ ಬಾಯಿ € ಎಲ: ಆಮ ಅಲಿಶ್ತು ರಾಖಾ ಲರುಂತೊಲಲಆಸೆ 

ಅಮೂಜಸೊಲ್ಕಿಖಾ ವನವಿಖಾಲುರರಿದ 5 ಮಂಜ್ಲಾತಿ ಐದ್ರಿಜ ತಕ 

ಆನಾ ಆಈ ಅ ಅಗ್ವಿರಿ ೮ರಲ:ಬಿಲಿ ಇಲಿ: ಅಜಿ. 

ಐಡಿ ಔಟ ಔಖಾಂಲಾಅರಿಕ್ಕಿ ಶಲಿಲಾ.. ಲ್ ನರಿ 
ದ್ದಿಲಿಳಿ ಅರತ ಇಲ್ಬಿಲಿಐಡೌಕು ಬೆರಿ ಕಲಂ ಬುಲಿ 



es. 

ಲಾರ. 

(0 
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ವೀಣ . ಅಬಾಲ್ರಠಿ 99 ಅನ್ಬಿುಂ ರಿಖಐಲಿ: ಇದಾಂಲ 
ಏತಿ. ಉಪ ಲಿ ಜತ: ಖ್ರಾದಿರರಿತ ಆಮಿ" ಅಲ್ರಿ ರನ ಎಜು 
ಡಸ €ಈ ಬೆ ಬಲತಜಾದ್ಧಿ. ಆಅ: ಅಜಿಯ ಆಲ ಆಜಾ 

ಇರ ಆಸೆ ಜಲ ಕುಜ್ಬಾಲಿಲಿ ಆ (%ಯೆಬಂರಿ ಜಔಅಗಿ; ಆಜ್ 
ರೂಚ್” ಅಬಿ ಈರಿ ತಿ ದಿಯಾ ಲಯ ಲ್ರರುದಿರಿ 

ಅಮಿ: ಈಜು ಅ ಡಕ ಯಜಾಜಾಲ್ವಿ ಅಣ್ಣ ಜಾಜಿ "ಇಐಂ ಧಿ 
ಣಾ ೧ : 

ಕುತದಿಖಯಸನ ಮಿಂಯಾಲಜಿಔ £೮ಠ.. ಜದ” ಔಮಲಲಎ್ಧಿಅ 
[as om) * RR ng ದ್ ನ ಕಾ ಲಾತ ಇಯರ್ 'ಲ್ಮಲ್ವಜ್ಞಾ ಅಲಕಾ ಲದ್ದಿ ನೇಲ ಪಠಿಗಾಉಔಆ್ 80 

ದಲು ಭುರೌಜಾಜಾ ನ್ದ ಅದ್ದಿ. ಆಔಜಸ.. ಲಳುರ ಎಲ್ಪಜಸರಿ ಜುಲ 
೧ ವ್ 

ಕನಿಠಪಾರಜಿಯ ರೂಡ ಲ ಉಳಾಲಿಸಸೆ 6 ಬಂ ಲ ಲಿಖರಅಾಜ) 
CE ನೆ 

ಲಿಜ್`ಉಔಲ್ಕಿಎಜ್ ಈನಿತ್ಬ ಆಜ... 69 ಮಾರೆ ಉಂಕಟಿ 

ಈಎರಿರಂಸೂಬೆ. ಜಲಾರಜ ಜಟ. ಬಿರಿ; ಲಿಔದಿ: ಆ೮ಲಕಳುಣೊಬ ಬಿಕ್ಕ 

ರ ಈೂಬೆಜಸೆ `ಅಶಾದಔಮಿ ಬರಾ ಅಜಜ್ರಿಬೆ ಆಅ, 2೮8. ಅಲೀಕುಣಿ 

ಲಾಔರಿ ಮುಂ ಬಡಿ ದಲ್ಲ ಐ. ಇಜ್ಕಾಮುದ್ಧ ಲು ಆತ ಸ 

೧೧. ಮುರ ಈನಿಆಲಿದ್ದಿ; ಅಅ: ಜಲ ಇಲಲ ಜು ಖರ ಲ್ತನಿ್ದ ಜು 

ಅಘಕಾಯರ (ಲಜ್ದಾದ್ಮಿ: ಬುಖಜೆಬಯೆಲ್ಲಾ ಗದ್ದಿ .ಬುಲಈ ಜಬ. ಶರಿ ಇಲಲ್ತು 

ಅಶು... ಲುವಿ ಐ. ರುಂ ಛಲಾತಂಲ್ಲಿದೆನಂಅ ಜಟೆ ಲಿಉಳಿಂ 

ಖಾಜಿ. ಭುರಖಾ ಔನ ಜಫಮಿಬುಲೊಣಜನೆ ಜುೂ್ರುಬಬನಿದ್ದಿ ಭುಜಾಅಸೋನ 
ಸೂ ್ಾಾ 3 ಟೆ ಸೂ ವಾಸಾ ಯ ವಿಸ ಅವಿ ಬಿಖವಲಿಕುಜಸ ಇಬಬರ ದ್ವಿಜ ಜನೆ 'ಕಾರಬಿಜಾ ೮೭8, 

> 

ಅ ಅಜಯ ಇಲಕು ಫಿ ವಜ ದುಬ. A) ಣಾ “ದಿಲ್ಲಿ ಆರಿಶ್ರ ಜಲ ಈ 

ಇ Ks: He ದ ಸ 

ಅಕಿರ ;" ಈಶಾ ಎರಕ ದಿಯಿಲ್ಲಿ ಇಲಾ. ಅಜಾದಿದ್ದಿ ಅಕ್ರ ಇಬು 

Paes VC 3 ಖಿ 

ಇಲೆ. ಶಾ. ಡಿಕ್ಕಿ ಸ್ ಜವಿಭಔಜಂಬರಿ ಹಜಜ ಅರಾ ಜಂತ 

ಇರುಜಿತೆ ರ ದ್ರಿರು ರಲದ್ದೆರೂನಿಖ ಅ ಬೌಯಾಜ  (ಹೆಜಾಖಂಿ 
_ದ್ವಿಜದಾಲ್ಯ ಅಖಾರ, ಅರಿತಾಜುವಿ- ಕೀಬಬಾಂಜಕೌಕ್ಲಿ ಅಜಿಲ ಬ 

ಅಅಔದ್ಧ ಛ್ಯಿರೂಯೆ ಬೆಜಿಬಿಟ. ಕಾಗೇರಿ ಲಿಬಅಾಜಾಜಸಲಿದ್ದಿ ಅಬ್ಬಲಿ ಕಜ 

೨೮ರ ಐಲ್ಲಿಶಿಔ*' ಅಬಮಿಅಯಟರಿ 6೭ನಿಯಘಕಂಬೆ 
ಇ Exes 



ರಿತ್ತಿ ಡಿಲಿ ಅ5ೀರತಲದಿ. ಅಲ್ರ3ರಾವಿಆೊಯ್ೆ ಬ್ರಿಯಿಯಿ: 

ಅಬು 5ರ ಜಬೆಮೌಕುಲಯಜರಿ ಲರ ಜ್ರ ಲ್ಲ ಪ್ರಯ ಲಃ ಆರಿದ್ರ ಗ ೧2 ಇಡಾ 

ಈ. ಆಲಾಸರಿ ಬುಜ ಇತ್ ದಂ, ಬ್ರೌಬಣ್ಯಾ ಜಿಲ ಬೆ ಎಲಿಜಾ ರ 

ಅಡಿ ಅಬೂರ೬ ಉಲಿ ಜಲ ಆಟಳಲಿಲ ಇದ 
ಅಶಾಜಬ್ಲಿ ಬಶಾಜಜೆಲಿ್ಧ ಕಲಾಲ ಔ ಅನೆ ಕುಲಾವಿ ೭ 

ಖುನಿ ಛಾ ರಾಬಿಪುದ್ದು ಆಗ ದಿಲ್ಯಾ ಇ6:ಆಬಲ ವ 

ಬಿನ ದಶಾ ಬಾರೆಓಜ್ಜು ಉರ ಭಜ ಜಿದಿದಿಜ್ ಇಜಾದರಿ 

ದ. ದ ಇಠೂಬೆ ಎ ಲ ಲಲ ಗರಗರ 

ಅಶು ಜ್ ಇಲ ಅಲಿ ಆರ್ರೀಕೆ ಅಶು ಜಾತಾಲಿ ಳೂಾಶಾ 

ಹವ ಇನುಂರು.ೆ ಇಂಶಾಖಆಗೊತ ಆಸೆ ರುಸ ಆಅಶ್ಞಾನಲಿಲಿಜ ತಲಾಬ 

ದಾ. ಐಡಿ ಹೊಯೆಎ- ಅಕುವ ಇರಲು ಔಂಜ್ಟೂಯೆ ಲಿಪಿ ರಾಜ್ 669 

ಜಪ ಅಶಿಬಳ್ಳಾಖೆ ಆಅ 69ರ ಅವಿತ ಲಾಜ್ ಬರಾಶಾಂಖಿ 

ಷಲ. ಔನ ಆರುತಿ ವಟ ಲಿಬಾಲಃಸ ಈ. ಇಂಅಲರ[್ನಶ್ಟಾ 

ರಲದ್ದೆತ ಬಿ ಲಿಳುಖಬೆ ದಿಜಾಶಾಾಬೆದು ಅಲೀಳುಔ ಜಸ ಆಘುಕುಖದೆ 

ಇದಾದ ಅಖುವನೆಖಲಿ ಅಂಥ ಅಜಾಲಬುದ್ಧಿ ಅಅಜಾಲ[(ಜ್ಹರಿ' 

ನೆ ಬಿಔವಿಜಿ ಲು ಬಿರಿ ಅಜಾಔಗುಶಾ ಆರಿದ ಓರ 

ಈಜಗಖೌಬುನ್ದಿ ಅಅದರ ತ್ ಇಬಾಲುಲಾಕ್ಮಿ್ ಅಜರ ತದಲ್ಲಿ e 

'ಟ. ಜ೨ಔಅು ಲಲದ್ದೆಸ6ೊರಿಶಾ ಈ ಬರು ಒಡನ 5 ಗೆ ಜಲ್ಫಿಕಾಶಾಖೆಜ್ಸೌಾ : 

ದೆ. ಐನ ಜ್ಯಲಕುಖಾಂಬಳುನಿ ಎ೫ ಡೊಯೆೊ- ಅಲಿಲ ಜಔಟುರಲ್ 

ಅಶುಳಿ ಪ್ರಜಾ ೫೨D ಅಮಾೂಕಯೊಬಿದೆಜ ಈ ಬಾಜ ಬುಲಲು 

ಔಪ. ಅಉಂಳಜಾಔಜದಿ ಆನನ ಬಿಎ. ಅಂ ಬುನ್ಲಿದೋಸುಳ 6 ಆತಿ 

ಅಬ ಂಖಾರಿ ಲಾಕುಚಿ ಇ ತಾಯೆ ಅದೆ ಅಲಿಖಬ ಜುಲ ಅಜಾಗಲ್ದಿ ಔ 

ಆಂಡ ಎಠ ನಾಜಿ ಕುಲ ಅಮಿಂಕಉೊಬದೆಜಾ ಬಲಿಲ್ರಜಾರ ಇಂ 

ಅ ತು ಇ) 2೮ಆಸ2 ಎಲ್ಲರಿಖತಳುಖಂಬೆಿ ಯಜ ಅರಿಔದಔ ಬಂಡೆಯ: 



ತೆ ಜ್ಯ 

ಡಲ ಆತೆ ಇ೮ಲ್ಬಜ. ಅ೮ೆಆಸೆಲಾಂಯ ಪ್ರೆಯಿಯಿ : 435 

ಫ್ರ ಅಫಾಬೆ ಪಔಬದನಿ ಔ6ರದ್ಷೆರ 6೮ ಆಔಲತೊಲಾಂ9ಂ ಇತ್ 
ಲ್ಲಿ ಬ್ರ ೪೦ ಲ್ರಾಹಾಉುದ್ವಾಲ್ಮಿ ಶಾಲ ೧೦, ಅಕುರಿ ಉಬೆ 999 

ಪಾಲ ಲುಈ ಅರ ಈಾ ಬನ ಆಜು ತ ಇಯ ುಲಿಲ ಇಲ ಜೆದಲಿಜ್ 9 

ಕೆಡಿ ಅಲಧಿಲ ಶಿಲೂರ 5 ಬಲಿದ ಅಜಗಕು. ಸಸ 
ಲಡಿರೂಲು ಈ ಆಈ ಅಖ್ಞುಳುಲ ಲಿದೆ ಖುಡೆಬರೆಂದೆ ಲಬ 
ಅಲಲಿ ರಾಯಲಿಖುಡಿ 8 ಸ 5೬10 ದಿಛಿನಿಳಾ ಶ್ತ 
ಅಜಿ ಅಠಿಬನ್ಸಾಬೆಳ೦ ಜ್ 

೧ 

ಆನನ ಐಜಿ ಇಲಾರಯಅ ಉರಿದ ಜಿಗಿ ಬ 
p ಡ್ P 

ಖೌಯರಾಲ್ರ ಆಕಾ ಆಕ್ಷಿಲಕು ಕ ಬಠಕುರೆ' ಔರೆಬುರಯಲಾ 
? pe pS ಭರ ಟೆ 4 ದಾ ಜಂಲಲಾಯೋನೆ ಇಬೆಲುರಿಂಉಲಗೆ ಭಡಿಐಲೆಲಾಈಿ. ಬಶಾಟರೆ ಉಳ ಬುಮಿ 

ಣ ೧ 
ನ್ರಿಜೆಕು.: ಜ೮೦ 6:85 ಅರರ ಖಾಬಿಬಲಿ ಜಾಹಿ ಉಡಿಯ ಯರ 

ಫಾ = ‘ ಮು Po 
ಲ ಟರಲಾು ಶಾಟ್ಅ್ರಶುಅಕು ಈಮೊಕ್ಮಿಬೌಂದಿ 

ಪಲ್ಲ ಜುಬುೂದಾಖೌಬು ಜ್ಲುವಿರ ಸ್ರ ನನಾ ಜಟಿಕುು ಹಲಲ 

ಲ ಶಾರಿ ಅಜಜ ಅರಾ ಅ೦೨ 

ತವನು ಆ'ಲಿಲಕುಲಿ ಕಲ್ತು ಪಡ ಲೂಬಾರಿ ಔಲ್ಟಾಯ್ ಅಶ್ರಯ 3: 

RE nen p 
ಔಅಖರಿ ಬಿಲ 6ಔಂು ಈ ಅಲ ಈರಿ ಜಬಿಬರ ಔಂಅಾಜಾದಿ. 

Pea ge ಕ 

(ಈ . ಹ ಜಾಜ್; ಲಿರುಐ. ಡಿರುಕ್ರಖಲ್ಲಿ ನಿಜ ಬಟರ ರಿ ತಲಿ 
ಧಿ NT a ಈ. ಆಸ ಔರ ಈ ಜಾಂಖಯಿಲ್ಲಿ ಅಅರಿಲೂಖಹರಿ ಕ್ರಣ್ಣಂದ್ನಿ 

ಸ ದ ೧೩ 

ಅಸೊ ೮ಡಿ ಅರ: ಪಾಈ ಜದಿರರಿ ಲುಖಳು. 
ಇ ಎರಾ ತ 

ಐ. ಅಔಸ ಬರಾಆಚೊಾಲುತಿ ಇರಾಟಿಯಧಿ ಬಿಳಾಳುಲ್ಲ 69 ಅಶಿಆಕ್ರ ಶ್ರಾಲಿರೆ 

9" ಜಾಲಲಿಖ್ ಡಲು ಇಲಿ ಅವಿ ಶಾಲಲಿಿ. ಮಿಶುೂಶುಳ ಜಲನಿದಬ್ಲಾ 

ಈ. 

ಇರಿ ಹಲದದಧಿಬಹಾಅ ಜೃಶ್ಲಾರೆಜಲಿ ಅಲಣುಬೆ ಜಿಬಿ ಜರೆತ್ರಖಿಬಲ 

ಕ್ರಿಕಬುಲೌಐಆಸ ಲತ ಈ ಔಕುಜಿಲಿಳಿಲಾಬಕ ಬಲೂಈಾಆಸ ಇದಂ 

ಜಿತಾ, ಕಶಖರಾದಿಣಿ ಲೆಜು ಅಬ್ಬಂಬುಲಿ ಾಬುಜ್ಞಾರಿರಲ “ಜಾಳಿ 

ಚರಿ ಬ್ಹಿಜನ್ನರ ಸೌಸಹಿಖಢ ಬರಿಜಾಖರಿ ಅಘ. 

ಅನುಕ ಜರೆಬ್ರುಕ್ಯಲ್ಲಿ ಬದ್ರಔಿ ಆಅಮಿಜ ಲನಿಬ ಅಬು Ph 
ಸ ರ್ಯ 



436 pK ದ 'ಅತನಿದೆದ್ದಿಯ. ಅಲ್ರ5 ರುದ ಬ್ಲಿಯಾದಿ: 

ಐ ಖದಿರ ಖಗೆ ಆಜಿ ಎಂಡೆ ಈ ಲದ್ರಿಲೊರ 6೯೬೩೦. 
ಊ. ಜವಿಮಿಜ :ಜಾರಘೌಜಸೆ : pe ಅಂ ಅ:ರದರಕು 

ಖಿಲ ಆತಿಜಾಜಗೊಚಾರಿ : ಕಲಲ "ಜರಿ ಔಮಿಜಜಕಾ ಇಳಾ 
ಊಂ. ಅರಕೆ ಖಾಲಿ ಅತ್ತಿ ಶ್ಯಾಲೂಜಾಳ್ಎಈ | i ಈದ ಜಿಂ. :ಲಿಹಾ 

ಖಿ (ರಿಲೆ ಬರ ಬರ್ಮಾದ ಬುಲಿ ತೆ 0ಡಿ 7೮ರ ಬರ್ 
೮೦.೫ ಅಾದಿಯಯಾಯಲ್ಲಿ «ಆಇ ನಳ ಲಿ ಜವಿಔ ಯಂದ 0 ನೀವು ' 

ಅಧ. ಬಿ ಅಬಾಂಲ್ರೆಯ, ಎ6 ಇಳುಳಿಈರವಾ: ಲಔ ಲಾಲ 
ಲ್ರಾಬ್ಧದಿಲು ರಿಜ್ ಲಿಖಿತ್ತುದಿ ಅಯ ಅಬಿ ಲ ಈಖಾಲಿಲೊ ಇರು 
ಅಜರ ಮಾದ 2ರಿಆ೫೦ ಜುಲ ಅರೊದ್ಲೆತಜದ ವ ಅುಂಕಸರ್ದಿಜಾ 

ನ ಲಿ ದಿಗೆ ಲೆರಿಖಾ ಹಿ ದ್ಯಜತೆ ತಾ ಬಲರಿಅಹವಿಲ್ಲ ಲಿಜರರ ಆ ಆಜೂ 

(© 

ಈ: ವಲ ಉರಿ ದಲ ಶಾಯರಿ) ಹಾಸಿದ. ಲಯಖ್ಬು ಲಿ ವು 

ಶುಯಿ ಅಲ್ಬಲಿರುಅಜುಜ ಜಿ ರುಶೀಸೊಜ ಲಮಿಖಾಜಂಯ, ಜಬ ಲ್ಲ ಇ್-ಲಿಂಚಿ 

ಔರು ಲಿ ೨ಜಿ ತೆ BO) ಸ್ರ: ಜರಿಸಿ ೯ ನಾಲ 6 ಮಜ್ನು. 

po : ಲಾರುಜ್ ಎಲಯಿ ಕಬ್ದಿದದಿ ಬೆ ಲ; ಇಣ್ಛರ ಜಲಲ ಆಲಾಈ 6ಬ 

೧೫ 3. ಉಿಲರಾಯಾಶಾಂ ಜೆ ತ ಎಂಥ 5 ಉೂಚೆಎ್ ಅಲಿಗೆ ಖಾರಿ ಇದೆ 

ಧರಿ ಮಿಜುಲಿ್ರಖಲಿ ಲಂಗರಿ ಶರು ಡಲ ಜಲ ಬಓಿಶ ಹುಲ, 
ದಾ 

ಆ ರಾಲಿ. ಬುಧ್ಗುದ್ನಿ ಳಿ ನವಿ ಬಲಿತ ಹ್ ತು ಅಾಜಲ್ಲಿ &5ಔ :೭ಜಜಾರೆ 

ರಾಧ್ಟ- ಇ೦ ತೆ ಜಟಾಖ್ಮಾಲ ೮೫ ಈರ ಗಳ್ ಗ್ರ ನಂ ಕದ್ದ: ಅಲಿ 

ರಿ ನುಶೊಿ ಆಜಮರಂಬಾರಿ ಇಬುರಲಿಆಕು ರೋ Ee ಈ 

ಅಲ: ಉಪರಿ ರಬಿಡೆಸಕು ಅಅತಬೆ ಅಅಖಾಯಜಾಲಾಲ್ಲನಿಳ್ಳುವಿ- ಆರ್ ೮50 

ಮಿಮೂದಿಜಸ ಕಡಿ ಇರು ಕ ಈಂರಲಿ ಬಲ್ಗಲಿದಿ ನೊರೆ ಇಡು 

ಇ/€. ಲಿಬಿಜ್ ಐಡ್ವಿರ್ರೂಯಯಿ ಕು: ಶ್ಹಾಂಢಲ ಲಲ: ಬಲಂ ಕೆಜೆ ಅಲವಿ' 

ದ. ಆವನಿ ) ನರಿಯು ಮಠ. 'ಆಮುಂಅಸೆಲ್ಯ ಬಜ್ ಭಯಾ ಜುರಬಾ 

| `ಸರ್ ಇಲಿ ಸರಿ ಜವಿಬಿಿಶಾಯ ಡೂ ಆಯಿ ಅಟ 

ಲಿಜೌಜದಲಔ 5 ಉಂ ೮P೮ಔ ಬಿರು ದಬ ಕಾಜುಲಿಲಕುಲಿಆ ನಂದೆದಿ 

ಔಂ-: ಅಜಜ ಅಸುಕುಸಬ ಇಳು ಹಿಜ್ಞಾಕುಲಿ ಅಖಾರ ಲಿಆಸೆ 

ಬಲದ ಆ ನಿಪೂಶುಅ ಏರ ಅತೆತ್ನದ್ದಿ ಜಂ ಹೌಂಖ್ಯುಂದೆ- ಅಘ ಅಜ್ಞಾಅಸ 

6€ಉಶ್ ೨559೧ ರಿಖುಬದಿಕ್ಷಿ ಅಲಲಾ ಔಲೌಬ ಈರಾ 



Ee. 

No ಆಲಿಕೆ“ ಅಲ್ರರೆರುುಜ್ಅಡೆ ಬ್ರಿಮಿದಿ. "437 

ಐಬಿ "ಉಲಿಜಾಯಿ ಅಜರ ಔನ ಲ. ಇ: ಅಖಾಯಆನೆಲಿ ಇಆ-ಜರಿ 
ಔಸಿ “ಖಲಿ ಲಲ : 'ದ್ರಚ್ಛಾಧಿ ಲ್ ಔರ ಆಲ ೯೮೮ರ 
ಒಜವಿಲುಕ ಈ ಅಜಬ್ಖೌಬುಕ ಅಡಿ ಬಂ 'ಕಾರ' ಅಶುಜ 

ಛಂ. . ಜಶೂರಔ ಬದಲಿಬ್ಬಲಿ ಜೆರಿಕು ರಾಬಿ ಅಖಾಲೀಲಜ'ವ: ' ಹಾ 

ಈಜಲು ಇಲ್ಬ ಆಅ ಇಂವಪಾರಿ ದರಿ ಸಾಧ ಆಅ. ಇರಲಿ ಪರೆ. 
೫) ಇಲ್ಲಿ ಅಜಸಬದೆ ಕಿಲೂ ಕುಂ ಇಅಔರುಬೊವಲ್ ಈ ಚವಿ 

ಔಣ ಪ್ರತಿ ಔರ ಅಕ್ಷ ಲಾಣಾಖಾರಿರಿ ಜಯಲ ಹೆ 'ಕರಾತ್ರಧಿ 

ಎರಿ ನಜ ವಜ ಬಲ್ಪಪಾರ ಇರಿ ಫಿ ಎ. ಬ ಅಾಟೂಔಿ 
ಜೆ ಯಾಜಕ ದಾ ಖಗೆ ಅ್ಷವಿಐಲಾ'ಕುಅಸ eS) ಎಸ ಯಡಿ 

Bo. ಬೌ. ಅಸಿ ಇಕೆ ಿಲ್ಲ್ಛಾಅಿ೨ಂಲ3 ಬತೆರ್ ರೌ 6೮೦ ಅಚ 

ಮುದ್ದ ಅಲ ಔವಜಲಲ್ಲ ಅ್ರದುಲೆಜರಿಳಿ ಡೀಲಾಲಾಜಸದಎಡಿ ಇಂತಾ 
BO. ಕಜ ಅ ಅರ ಅಲ್ಲು. ಬಿಜುಬ್ಬದ್ತಿ ಆಲಿ ರಿದ ರಿಜಮಿರು 

ಜಿ ಚು ಅಡಾಲ್ರಿಶ್ಷಾ ಈ.ಡೌಿಷ ಛಲೈಜ್ಯವಿ. 

"ದೊ. ರಿಜಬರಾರಾರಿ ಡಿ ರುಜಿಐ ಬತ ಜವರ ಕಲ ಉತಿಯ ಬ್ರ ರೂಯತಿ 
ಪ ಎನಿ ಎತಾಜಾಬಿ ಗಾ ೧ಸುಶಾಜಾ ೨3 ಅದೀ ರುಪ್ರೌಯಕಾಡ್ಥ ಶಾ 
ಅ. ಅಶ್ರಾ ಈರಿ ಅಲ್ದಿಬಲಬಿ 'ಜವಿಫಅ್ರಔುಔS ಬಿಲ್ಲು, 

ಔೆಲ- ಅಡ್ವಿರ ಇಲು ಲಿಬಿ ಇಹಾಐಲು ಅ. €ದಲುಜ್ವ ಅಡಿ ಅಂಜ ನರರ 
ಅರುಚಿ ಉರಿ ಆ ಗ ಆಲು ಆಬಾಲಾಬೆ ಇಡಾಖಿಜ್ಚುಈ€ ವಲ್ರಿಮಿಗ್ಗಾಯಿ 

ಔತಾ. ೮೮೫ ಲಲಿಅರುಟಿ ಉಂರಿ ಜಲ ೪ ೮%೦೨ 

೫ ಲು ಬಲಿರ ಅರಾಜ್ರಜ ಲರುಖತೆ ಇತ್ರ 

ಇರದೆ ಏರು ಹೊ ಉಗಿ ಉಹೂಂ ಖಲಿ ೬ ಜಲು 
ಯಇಸೆಶಿ ಅಬುಯತಿಜ ಖಾಲಿ ಳದ ಖಲ್ಲಲಔ ಲೌ ಅಿಜಾಜಾಕ್ವಿ ಅರಿ ಜೆ 
ಜಲಜಾ ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಿ ೨ ಬ್ಲಜಬುಲ್ರ ಜಗ, ಬಃ ec ಹಿ ಇಈುರ್ದ ಆತೆ 

ಟೆ [oe ಶ್ರ ತಿ (Cy) 3 ಟ್ರ A 3 8; 

cl A 

ಉಲ ಬರೊಯುಜಣೆಅಲ ಅಕುವ ೮೨5೬೫೦ ಅಲಾರುಜುಜಾಲ್ಮು 
ತ [e 

ಅಕಾಲಿ ಬಜಅರೆ'ಶಲಿದ್ದ ಅಬಲಿಬಲಜಲಿದ್ದ ಬೆೊಯೆಐ: ಅಬ ಅಬನಿಜು 
ಮ ಬ್ಲಾಮಿಶುರಾ್ಲಿ5 ಯಿ. ಜಲು -ಜೆಬು ಲೊಲಿಆಸರಿ ಸ್ರ ಅಗರು. 

ಜಿಲೆ ಅಾಲಣಲಅಾಬದೆಔ ಲುನ್ಸಿರಾ ಅ ಅರ್ಬಿ ಬ ಎಲಲ ಆ "೦ ತ 

ಅಕುಲಾ 'ರಿಲ್ಡುರುಲಿ ಜುರಅಗರಿ ಲಿಲ್ಲಿ ಜರ್ ಅಮಿ ಜೆಔಲಿಚೆ 

9 

© 
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ಘೊಡತ್ಚೀ ಅ 

ಡೆ ಅರಾಳಿಭಿನ್ನಛಿ. ಇಲ್ರ9 ರಾಜಿ ಅಕ ಪ್ರೌಯಿಜಿ. 

ಶಾನು ೨೫೨ ೬ು.ಎಟಿ.ಆ 1 

ಲ್ ಖಾನರ ರಾರ ಅನಿ ಅಶಾಲಲಿ ಮಿಯಾ ಸಲಿಳಿ ಅಜ್ಖಸಬುದ್ಲ 
ತಾ 2 KDI J 

5 pC p ಸಿ } ಸೆ 

ಇಈಾಲಾುಚಾಯ ಬ್ಹುಲಿ ಔಲೌಬಲಿ ವತಿ ಹಲಬ್ರಲ್ಲಿ ಎರಾ ಪೌೆಔಲಿಜ್ಞ 

ಜವೆ: Ks) 
ಈಂಜ. ಇಲ ಜಿಸಿ ಎಬಭಿಬ್ಗದಿ ಅಲಾಮಿಂವಿಂಲಲಪೆ ದಡದ; ಇಳೂಭೆ 

[<p] 2 

ಬಂ ಆಚ ರಾಂಖು ದಿಗೆ ಉದೆ್ರಯಾಯಲ ಇ೦್ಬಿಲಿಎಈರಾಳತೆ 

ಸೆ. 

Ag 

ಅಟಿರಿ ಜಾ ಬಿ ಬುಲಿ ಐಮು ಗೈಶ್ತಾರುರಿ ಬರತ 'ಲ೦ಆಸ9ಲ್್ಯಿ. 

೧ಬ) te ಲ ಉದ್ಪಶ್ತುಧಿ 602 ಭಾ ಜ್ಯತ್ತಾರುಭ 

ಬುಧುಕ್ಸುಖಿ: ಶಾನಿಔ ಬರಿಯ ಜರಿದಿರಾಲಕ 12 ಇಗ್ನಿಲಎ ಬು 

ಶಾಬಿಅಲ್ಲಿಶಾಬು, ಇಶ್ಲಾಳುಲ ಏ ಪತರ ಉಕ ಜ್ರಾರೆಕೆನಿ ಛಿ 

ಈ ಈ ಇರು್ದಿತಿ ತ್ವಿಶ್ಟಾಲ್ಮಲ ಎ ಅಲಿ ಬರು ಶು ಜ್ರ ಯಃ 

ರುದ್ರಾ ಜರು ಹದ್ದಿಗೆ ಲೊ್ಲಿಬಿಯ ಅಲದ: ವಕು ಲಿರಾಜ್ಯ ಇ ರ೮ 

ಐಜಿರುದ್ಧ ಲಿಪ್ ವ ದಿಯ ವ6ಔರಿಯಜ ತಿ, ಬಿರು Bs 

ತಸ ಪ್ರಣ . ಜ್ಞಾಲುರಡಿ ಅಜಲಿ ಇಸಕಿ! ಜಾಲಿ ಕೂಡೆ 

ಜನ ನ್ರುಾಯಿತ್ಸಿ ಈ ತಿ ಡ್ರನಿೊಬಾಧಿ ಈರ: 50 ರಖಾ ಜನಿ 

ಜಾಂ ಇಅರಲಿ ಬವಿಳೆಅಂಲರಿ ಇಣುಬೆ, ಡೌಲ್ಪದ ಆಕರದ ಆಪ್ಸ್ 

ಈರಿ ಆಜಾ ಈ ೨೨೮ರಲಿ ಎರಿ ವರ್ದಾ ೮೮೦ ಜ್ವರಿಲಯ ಮ ಅಮುಕು 

ಇದಬಿದಿಇತೆ ಈಖಶವಿ ಜೌ ಜನರ ಯೆಯಿ ಆಜಬಾಲಜೆರ ಅಜಿ 

೮6೦6 ಅಬಿಖಂಯಜಸ ಭಕಿ ) * | ಲೀರುಯು ರಜಾ ರಯ 

ಇರುಆಸೆ ನಔ ದೆ ಜ್ 

ಅಬಲಿಖು: ಅಯ ಅಸ್ರಶಾ ಐಧಿಸ್ತಾಯ - ' ರೂಲ್ 

ಅದ್ರ ಠಜುಜರ್ದಾರಾಅಿರಿ 5 ಹ ೫೯೦ ಅಶ್ರಾ 

ತನನ ಅಬಿಲಾಶಾಟೂಲುರೆ ಜಿಕ್ರಇಜಾಲಿ ಅಕುಲ್ಠಿಲ 

ಉಯಿಜಾಲ ತಲಿ ೯ ನೆ ಅರಆಗರಿ 

ಜಗದಿ ಅಬೂಬಬಸ ಬ9ಜಾರಣ್ ಲ ಇವರ ಲಔ ಅಲ್ಲ-ಬಧಿಕರ್ಯಾ ಹಾಲಿ 

ಬರಿದೆ 4.4 ಐಅಸಲಿಕ್ಷಿ ಕ್ಯೂ ಡಾಲ್ 

೯೮೫ ಉರಿ ಜ್ಞಲೀಬೆ ಇಉಔ೦ಿ ಜ್ ಅಯ್ದು: 

ನಿರುಜಾುಲವಿ ಬಲಿ ಕದಲಿ ಎಬಬಲುರ ಔರ, ' ಲಿಇ ಸೆ ' 



ಔಲ ಆೌಾಲಿತಜಿ: ಅಲ್ರರೆರಬಸಂಯೆ ಪ್ರಜ. 159 
೧. ಅಡೆಚ ಉಶಾ ಠಾ 'ಲೇೌಆಂ 6೯೮೮೨೮ ಇಟಿ 

ಆ: ಕೃಲ್ಉಶಾ್ರು:,' ಲಜ್” “ಅಳಪಾರಿಲ ULE 9) 
ನಯ್ ಆಜಿ ಆರ ಶೌಾಲಲ್ಪುಬಿ 6 ಕ್ಟ ಧರ ಸ [ ಲಿ 

ಲಕ್ವ ಬಿಕಲ ಸ್ರ ಬುದ್ಧ ಅತ ಜಸ ಬ್ರ ಕಿರ ಹ ತಿ ಯ 

ಈ: ರಾಜ್ಯದ ಬ ಆಖಪಾಲಜ ಕಾಲ. ರಿದ ಲಿಲೆ ಈಜಿ ಲೆಜೋಣಲ 

ಈ ಅಜಾ CICS (ಜೆಪಿ ಲಜ್ ದೊನ್ ಬೌ 

ಕು. &ಲ್ಲಿಹೆ ಈ ಅಲ್ಲೂ ನಲಿ ನೌಬು ಅ Des “ಜ್. ಹರಾ 3)» Rcd Be) 

ಈಶ್ಟೂಯ ಕ್ಯೂರಾಜಿ ಅಿಲೂಜಪಜಾಲಿ ಜೆರಪವಿರವ ಲಲ 59ಎ ಸಔ 
ಅಮಿಂ ಲೆುಕುಶುಂವಿಕ ಅಈಲ್ಲಾಳ್ಟುಲಾ ಭಾಬಿಲ್ ಇರಾಇಲುಈ ಬರ್ರಿ 
ಅಂಕ ಉ೮ರ್ದಅ ಆತೆ ಅತ್ರಿ ನಿಬಿಜಾಯಾಕ:ತ ಅಲ್ಲ ಬಲಿಂ 

ಈ. ಅಜುಂಲ್ನಅ ತಾಲಾಐದಿ ಅನ್ಬಾಶಾ್ಟಿ್ ಮಲಿ) ಶುರೆಅಜ್ಕು..' ಅರುಂಲುಂ 
ಐಶಾಔಿ ಜಿಡಿ ಬಾಲು ಅಲಾಲ ಅಘ ಜೆಲಿಬ ಸಿರಿ ಮಕಾಶಾಲಿ ಅ 

ಐ. ೮% ರ. ಐನ್ಸಿಖಲಿಜಖಾದ ಠಕುಂ ಶು ನೊ ಅಲಾಂಕುದಿ 
ಅಂ ತಕಿಲೂದಿ ಜಾಗೆ ೨೦ ೫೮ಿರಿಐಎ ಸಾವಿ ಕುಜ ಇಂ ಜು ಆದಿ 

ಎಲಔಲ ಈಲರಿ ಕಡಿ ದ್ರಲಶ್ರವಿಂಗ್ ಅ ದಾದ್ರ ಅಚ ಈಶ ಜಿಯ 
ಆರಲೀಿಿುಲ್ಬ ದೆಜೆಣಃಶೆಸವ ಆಜಾಅಶುಲ ಅ ೨೦೦೮ ಬಲ ನಿಜ್ಛಾಖಿ ಹರಃ ಯೆ. 

ಕ್ರ: ಲಿಂರಿ ಜರಕಟಜಪಿಜನಿದೆದಿ ಲೆರಿಜಐರಿ 6ಲಿಲಶಕೆ 5 ಬನ pln 

ಜದರೆ"ಲ್ಲಿ. ಲಾತಾಲಿಸ್ತಾಜಿ ಅಳುಂಶುಳ ಜಬ ದಾ ಬ ಜನ ಪ್ರಣ 

ಛಿ: ಆದೆಕಕ್ಕಿ ಜುಪಲುರ್ನುಲ ಐಲಸಹಾಂರೂ ಚಾಲ... ಐಲ! ಅಧಕ 
ಠಜ್ರಾಖಠಿ ಲಾಲ ರಜ್ರಾಲ್ಯು ುರಐಬಲ್ಯ ಆಹ ಲಿ ಬಾದಿ 

ಅಬಲೆ ಆುಕ್ಲ ನಿ ಜೊಶುತ ಅ 7) ಟವಿಶಆಎಲ ಅ್ರಶಿಅಲಲಿ ಆಟಭ್ಯಾಇಬರಿ 

ಈ. ಅ ಅಬಾರವಿ ಜರು) ಈಜಾರಿ ಬ್ಲನಿೀಬಾಲ್ರದಿ ಅಜರ 

“ಈಗ್ರದ್ದಿ ಅರು ಲಿಂಕ ರಿ ಜಾಸ್ ಅರುಖಳುನ್ನಿ ಬದಿಕೆಜಎರಿ ಲು 

ಇ. ಟು ಬ ಟು ಅಕಾ ಖ್ಭುದಿ ಕಲ 382981 ೬ ಜ್ವಠುಜ ಲ ಆಸ ತಲಾರಿ 

ps ವಾರ SE 'ಇಲರಿಲ 'ಮಿಬೌಖುಲಿಕ್ಲಿ ಈ 

೮೦. ಪೃಅುಅಬಜರಿ ಅಲ ಠಈಶಾಅ ಉರಾಜಾಧಾಾಖಿ ನ ಬೂಜದಿ' ಬೆನಿಜಾಲ 

ಅಜಜಿ ಆಜಾ ಕನ ಹೂಜಿ ಜತಿಖಗತ್ರ್ತಿಯ ಖುನಿ ಅಟ ಆ ಅರು. 

Ko ಎಷ ದೆರಬ್ಬಾಬ ದನ್ದಿಜುರಿ ಜತಿಶು ಲಿರು ಶ್ಲಾಜ್ ಸಜಾ ದಿರಿಐಠಿಕು. 



110 ಧಣ ಆ5ನಿಲೆನ್ಸಯ.. ಎಬ್ರನರುಬಿಜಸೋಲ, ಬ್ರಾಯಿಜ- 

ಊಂ. ಈಸಿ ಹಣಿ ಕದಿ ಕಾದರೆ ಇಸ್ರಡಿಂ9 ಅಧ ಅನಿಶಾ ಅತ ಲ್ಲಧಕು 

ಅಖದ್ದೆಖುಜಲಿ ಅಲ್ಲ ಲ್ಲ ಜ್ವಮಿಶುಯ ಉಢಿ ಜಲದಿ ಆಸ್ಪಲಿರಿ ಬ್ವರ ಯ 
ಅಲ್ಪ ಅದದ್ದಿಉರಿ ಅಲಲ. ಲಿಕಿಕ್ಕೆ. ಬೂಕು್ದಿರಬಿಣೆ: ಜಿಖು ಅಜ 

| ಪಿಖಖ ದೆಲಿಖಸ೦ ಅಲ್ಲ ೮ದ ಲತಾರ ಅಟ ಅಾಬೆ ಇರುಳ 

ಊಂ ಲಲಿ ಯರು. ಜಲಾ ಬ್ರಿಕನೆಲ ಈ: ಬ್ಲ. ಬೂಕುಲ್ಲಿರೊಆಿ ಅಟಿ 
ಕುಡಿವ ಇರರಈಲ ಕಉುರುಲಾಯ್ದಾಲು ಬುಧ: ಶುಶಾಲ್ಯ ಲೌ ಜಲ ಇದರೆ 

ಅಲಿ ಉರುಕ್ತಾಂ ಲುಶ್ದಿಲಂಶಾಠಿ ಅಆ. ಕಿಲ Wes ವಕುಜಬೆರಿ 
ಆಲ. ಉಜ್ಜಾಮೊಖುಲಿ ರಿಜಲ್ಮದಿಕ ಟಾ ಜದ: ಅರುಳಿಂ೦ಲಿ ಉುಜಛಖಿ 

ಬಲುಅರೊರುಈ. ಬ್ರಿರಬುರಖಿತೆ. ಅಬಿಾಬರಕಲಿ ಆರಾಗ್ರೀ ಕಾಸೆ 

ಲಿ9ರಾಲ್, ಲುಬ್ಬಲೊರುತ್ತ ಅಲ್ಟ್ರಾ ರಜಲಖಬುರತ ಅಬಬಿಬುಯಿ ಬತ 6 
ಲ್ವಜಲುದಿ, ದಧಾರ ಥಪ್ಪುಲ್ದಿಜಾಲಾದ್ರಲ್ಲಾ. ಲಿಯ 

ಅಲ್ಲ" ' ಪ್ಲಾಜೆಔಬರಿ ಬಬ್ಬ ಅನಿಲ ಡ್ಹಲಬಿದಿ೨ಂಜೆ ಬ್ರ ಅಟಾಲಾನಿಲ್ಲು. 
ಆಗೆಲಿಹಲಿ ಖುನಿ “ಎಲ್ಲ ಯಬಲ್ಲಿಬ €ಔ ಅರ್ರಿಜ೦ ವೆಯಿಜ್ಜುಇದೆ 

ಬಕುಲ್ಲಿಲಲ್ಲ ಅಲಜು:6ಅಲ a ಅಜಾ ಜಲ ಪಿಸ್ತಾ ಲಾ 
ವಿಹುರನಿಆರಿ: ಖಿ ರಿಷ ಬಿಲ್ಲ ಜಔಬಿಬ್ಬರ್ತ ಇ ಜಲಂ ಲ 5ಅದಿರಜಾುಲೆ 

 ಅಐಿಜ್ರಿ 6ರಲೇಜ೮ಂೀ ಅಲುಬಬಿಜಸೋಲ ೪5೮0 ಮಿ 
ಅಲ್ಲ. ಲ್ಲು.ಲ.ಔತಿ. ಈದಿ ಕು ಔರುರು ಅರ ಈಾಬಿಕ್ಲಿ jhe. ಅಪಾ: 

ಆಈ. ಇರರ ಜ್ಮಾಶೆಫ್ಮ ತ. ಈ ಅಲಜ್ರು ಬುಅಲೆಲ್ಲಳು. ಲಾರುಜು ಲಿಂ: 

ಅಿ5೬ಐನಿ ಛಲ ಬದಿ ಈ ೨2೬3 ಘಾ 

- ಬಅಖೌನಿವಿ೨ ಇವಿ: ಬಿಶ್ಲಾಲಿಬ"ಅಜಾಖ್ಥಾರಿಲಲಿಕ 4 ಈ ಲು 

ಔ ಎರ ಜಿವಾಸಿಅಎಸ್ ಉಾಲಲಶಾಬಿ ಬರ ಗೆಲಿ ಅಲಿ ಶ್ವಾಲ್ರಿಯೆಯ- ಕೋ 
ಅಠಫಔಬುರ ಈಸ ಎಖಾಬ-ದ್ವಿಖ್ಲಾನಿದ್ದ ಅರುಂಿಚತು ಬರು ಕಾಡಿಪಾರ ಆತೆ. ' 

ಅದ್ದಿ ಇಲಾಆ ಖಿಲ: ಅದೆ ಖಿಬುದ್ಧ ರರ ಉಜಬುರಿ ಈಶ 

Go ಅಔಜರುುಯೊಾಜ್. ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ೧ಡಿ. ಕೊಡೆಐ." ಅಲ್ ಈರಿ ಹುಡಿ 

ಅಜಾಯ್ಯು ಛ್ಹ ಅಲಲನ ಮು ಉಲ ಉರಾಂನಿತಾಯಜ್ ಅ ಅಜಾ೭%ಕಾ 

ಹರಿ ಬೂಲುಲ್ಧಿರೆಬಿಜೆ ಇರಾಇಣೆ ಖಃ ಓಡಾಲ ಬುದ್ಧಿ ಶಾಲ ಜಾ ಬದ ಎನ್ನಿಳವಿ 
ಈ. ಜ್ ಂಲಾ೭ ಪ್ಲೋಯಂ ಅಖಾಜೌವಿರಿ. . ಲಾರ ಲಕಿ ಜುಜೆ ಔಶಾಜತ 

ಅಲಾರೌಲ್ನಲಿ ಸಜಾ ಸ್ಸ ಅರಿಯ ಅದಲ್ಲ ಜ್ ಅಜಿಲ. ಘಟ 

ಅ ಅಆದಿದಿಬಲಾಲಾ ದಿಐಜಿಟ. ಪು ಡಿ ೮೮. ಐಮಿೀಖಾರಜಿಡಿ ಜರಿ 
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ಔಣ. ಲಾಳಿ ಡಿ ಬೆ'ಮಿಜಲ. ಅಲ್ಪ ಈರಿ ಎನಿಬಜ್ೆ' ಖೌಡಿಕೂಜಾೇ 
€೦ದಾರುಕೊಲ್ಬಾ' ಉುರಾಲಲ್ಯಾಣುಯ (50 ಅಲ್ಲರರು ಲೀಕ್ಸ್ ಾ:ಜ್ಞಾಬಿ ಇರ 
೫೮೨9 (ಲಿಂ ಅರಿಅಸಬಐ೦ಬಂ ಡಾ ಎಯ್ಲಿ ಜವಿಕಾಗೊಬೆ ಧಾ ಇತುೂಬ 
ಬಾ ಮಿಲಿಟರಿ ುಲಕಮಿಬಾ ೦6 ಅ ಅದಿ" ಖು ಅಜಾ 

ಖುರಲೊಂಅಾ ಅ್ದಿರೆಲಕುಜಬ'ದೆ' ಉಲ ಅಜ ಬುಖತೇಕ್ಷಿ 

Eg. Se ಲ ಹೆಔಜು: ಅಬಲೆ. ಬವಶಾಣಕ್ಷ ಬಲ ಒಬಅಕುತರಜ 

ದ. .. ಜಲಕುಲಜಕು ಐಳಶುಇರಹ್ ಬಿಜಾ ಜ್ಕಿಕ. Se ಅಲ್ವಾ 
ಅಕಾ ಉದ್ವ್ರಆ್ೆ' ಲಿಐರುಇಖುರಿ. ಲಿಜಾಖಬಜ್' ಆನೆ ಔಲಲಔ 

ಓಲ. ಖರ po ಜ'ಮಿಖೀಬಿಖಾಧಿ : ಲ್ರಾಲಿಶಾಜಿಖುರತ ೬39 
ಅಜದೆ ಉರಿಲಾಐ. ಕಟ ಅಶ್ರಾ: ಲಲುಲ್ ಎಜಗೆಲ್ವೆ೫ತೆ' ಅರಾ ಇ 
ಕ್ರಾ: ಲಕಾ” ಅಜದ ಲ್ರಾನಾಲ್ಲಾರ: ಲಕಾ: ಲಿಲಿ ಅಘ 

ದ್ರ ಅಕಾಲದ ಅಳಿ ಜಾಣ ಜನಿ ಈ ಜರಿ ಅಲುಬೆ 'ಔಐವಿ. ಅಜ 
- ಬುದ್ಧ ಪಜಸ ಲದ ತೆ ಆಲು ಬ್ ಔಖೌಬಐಲ್ಲ ಬುಲ' ಪಾಕದ 
ಅರಬಿ ಅ ಗ್ನು La ಲ್ಲಿಲಿಕ್ಜುಖಸೊರುಖಾ: ಅಖಾಕುLೂರ ಡಔಖಸಬದ್ಧ 

ಅಂಧ ಬರಿ ಮಾಖಾಜರಈ ಪಟಲ ಈ ಆಾಯಿಇಯ್' ಕ್ರುರ್ಲಿದಿ ಬಲ್ಲಿ 
ಛಾಯೆಯ ಜಸತ ಜಾಲದ ಅಜುಕಬಶೆ? ಜರಿಜಿಂ. ರಬೆ ಯಂ 
ರದಿ ಬ್ರಮಿಸಸ ಕಾರು ಅ ಇಲಿಬುದಿಯಿ ಈುಲಶಾಲಿಬಾಲಾ ಲರ ಜಟ ಡಿ 

ದೆಲ್ಲ.. ಕ್ರಾಆರಿ ಆಲೂಲಾಲಿ ದೆಲಲ್ಲೂದೆವಿ.  ಲೊಜುಔ ಜ್ವಲಾಜಂಲಿಔಆತೆ 
ಅಖೂರ8ಔ ಅಲಬಿಐವಲಕುಖಗೂಬೆೋತ್ ೬೮೮೨೪ ಎಲಿಲಧಜಔS ಅಮಿ 
ಬಂ ಜೂಜಮಿ ಅಲ್ಬಜುದ ಲೆಜ 9೮೦ ಖರ*ಜರ್ಬಡಔೆ' ಹೊಡೆಐ. 

ಟಿಎ ಇಳೂದೆ 6; ಬೆಜುರಔ ಲ್ ಇಲ್ಲಲಿಲಿರ. ಈತ ಆತೆ: ಕರೂರಧಿ ಅಂ 
| ಮಿನ್ದಿಲ್ಬಾಮಿನಿಅಬಾಲಿ ಆರು ಉಯಿಕ್ಚಾಲ- | 

ಈ. ಲುನ್ವಡೊಜುಅ ದ್ವೀರಲ್ಲುಜ್' ಇರಾ ಬರಿದೆ: ನಿಎಬಲಿಂಚಣಿ 
ಅರು” ಲಬ: ಶುೀಣಿ ಜರಿಕರೂಲಿ ಲಿಆಉುಲ ದಜ 88 

ಘಂ- ಆಂತ್,. ಬಿಜು ಅಉುಲೀಬಜ್3 ಖೌಔಲಿಣ್ದ ವಾ: ಅಖುರಿಡ 
ಬಲ ಲಿ ಅಲ್ಲಲಿಐದಾರುಲೊಜೆ: ಲುಲದಿ': ಅಜುಳ ಅ 
ರಠಿಆ ಜರಿತಿಲ್ಲಿ ಅದೆಬ್ಬಜೆ ಪ್ರೆಬಕ್ನಜರಿಳಣೊಬೆಂನೆ ಅಲಿ 

ಭಾವದ. 
Fry 
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5೮1. 

ib 

ಡಿ 

ಎ 

ಅಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಿಲೆ ರಿಔಿಜೆ ಇರುತಿರಲು ಸಂ 

ಔದಿಳಾುಆಲ ಅಶುದಿ. 

a ಅರಂಎಲಿಜದ್ಲಿಬಿ 

ಅಕಿರ ಅಲಾರಂಬೀಣಿ ಕೈಿರಿಜೆಂಜೆ ರರಾಜ ಗೆ ಕಲಿಲ ಬ್ರಥಿರಿ 

ಅದಿ ರಂಜು ಅ್ರಖುರಂಯಜ ಎಂ್ಗರಿಬುಕುಬೊದ. ಚ್ಞಶ್ರಯದೆ 

ಅರ್ರೆ ಅರತ ಬುರಖಾಂಯುಲೀಅಲಖಾ ಬಿರುದ್ರಲಅಾಯಆತೆ 

EE ಬುರೆಘಾ6ರಲ್ಲೆನಿದ್ಲಿ, ಜಲಿಬೆ ಬ್ರಿಶ್ರ್ಲ ರಲಾಯೆ ಜಮಿಲಿಲ್ಲ 

. ಇಡೆಲ್ಬಬೆ ಪ್ರೆಜ್ಸಾಬವಿಕುಳಂಬೆ ಅತಾ, PN; 
ಭಿಮ ಡಲುಂಲುಔಜಾಶ್ರಾ ಆ ಆರು ದಿನ PEE 

ಐ ಭೀ ಬ್ರಹೆಜ್ಯಾ ಇದಿಲಿನ್ಷಿ ಖು ಮುಜುಜಖೊಬ'ಅಐ ೪೮೧ ಕ್ರಿ 

ಟಂ *ಶಸರುಂಶಲಾಗಿ, ಅಯಬ್ವದೆ ಬ್ರಬಲ್ಮಾಬಲಜಾಖಗೊಬೊಜೆ 

. ಅತಿಕುಖರಸಲ್ಲಿ ಕ ಬಿರುಬಶಾಡಿಲ್ನ ಇಬ್ರ ಬುಪ್ರಿಲೇಜಅ, ಅಲೆ 

ಅಂಔ ಔರಿಖಲಾಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲಿಎಳಲಿರಾಸಕೊಬ ಯೆ ದ್ರಯಲ್ಲಿ ಕಬಿಲಬಜಾಃ 
ಆಕೆಹಿಲ್ಲಿಬರಿಶ್ರಳಿ ಔಷ ಸರಿ ಅಠೀಬೆ ಔಬಂಜಾಶವ ಬಯ ಔಕುವ್ಲಿ 
ಅಲಿದ ಜಂಬೆ ಅಜೂರಲ್ಲಾ ಬಲಿಳಿನ್ಲಿ ಅಯೆಲ್ಬಬೆ ಪ್ರಜಕ್ಸಾಜಲ 

ಕುಖೊಬಿ ಅಲೂರ ಅಶುಬರಿ ಜಲ್ಲುಲ್ರಕುಲಲ್ಲಿ ಲಾಕ 5:ಬಿಕ್ಷಿ ೨೮ರ. 

. ೧ಳುಕಗೊಬಲೋಹೆ. ಖಾಂಠೂಖಿಆಗೆ. ಔಂಲಿಿ. ಆರಂ ಜಶಾರಜಿ 

ಈ 

ಬದರ ಜಿಜಲರ 9 ಟಟ ಲ೪ಂರುಆೊಬೆ ಅಬೂರಆಿ ಜಿಲ್ಲಾ 
ಅಕುಬಲ್ಧ ಅಬೆಖುಔವಿಲಲ ಇದ ೮೭9: ಔದ್ದೀಗೆ ಉಕಾರ 
ಅಯೆಜ್ವಜೆ ಪ್ರೆಬಜ್ಞಾಜವಿಕುಣಂಬ ಔಡ ಜವ ಅಜಲಲಿಲ್ಲ ೨೮೮5 

ಓರಿಖಿ. 

೫೫3೫8 
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ಲಿ. 

ಈ. 

೮. 

೮ಂ. 

೮2೦ . 

೮೦: - 

ಈ 

೦೧೪ 

ಅಲ: 

CA : 

0 ಆ5ನಿಶ್ದಿಿ. ಅರನಿದಔಜನ  ಛ(ಖಜಾಲಿರ್ದಿ ಬರ್ತಿ. 

ಅರುಹಿ ಕ್ಲಿಾರಾಔ ಇರುಲಾರ್ ಬಹುರಿ ಬಡದ 525 ಅ 

'ಆಲಕ್ಷ್ಮಾಲಾರಿ ಅ ಮುಬಿ ದುಗ ತೆ ಖುಯು- ಇಯಬ್ರಬೆ' 'ಶ್ರಾಲಸ್ಯಾಚರಿಉ ಆತೆ ' 

ಅಬಿ "ಅಲೆ ಫಾಂಲುಲಿತಿರುಶಾ ಈಖ ಇರಪ ರಂರಾಂತಾದೆದಿ ಬಜ್ಮಾಪೆ) 

ಅಜಾರೆಳಿ. . ಅಜೆಖಾಬು್ಣಅಠಿ..ಅು ಶರ Wy ಅಶುಭ 

ಔಔ ಬಾರದ ಅಂ ಮುಸೌಬೊೊಖ ಬ್ಹಶುಯಇಪ ಅರಾಲಿ ರ್ರಿ 

ಆಶಾಯಜಿ ಅಜೆ ಜಾಯಾ ಇ '“ಬಲಿಎ ಬುರಅಾಜಾನ್ದಿ 

ಅನ್ನನಿಯನಖಜಾಸದ ಅಲಿ ಬುಜತ ಲಿಜಂಬೆಬ. ನಿರಾ ಕುಜಿ 
ಅಬೊಅ ಖಈೂಲಲಖ ಅಜಿಲ ಜಲಿೌಲಯರಿ ಬಿಜಿ ಬ್ರ ಉಶಾ 
ಇ. ಹಲಿ5 ಜದ ತನಖ ಈ ಯೆ ಯ್ಯ ರಿಲಔ ಅನಾದರ. 

ಅಬ್ಲೌಬುಲ ಇರುರ ಬಶಿಸಜಾರ ಫೌ ಆನಿ ಈಸೌಬಂ ಇ ತಾಲಾೂರ್ಲ್ಲಿ ಈ 

ಅಡೆರ್ಟಿ ಇಲ್ದಾ ಉದ್ದಿ ಗೋಡೆ ಬಮಿಂಬಿೆ ಇರರು ಬತ ಅ9 ಇಚೆ 
EE ಅಖಾರ ೫ಬ, ಅಲವಿ ಉಬಿ ಹೆಬ ಜಿಯಯಬ್ ಇಸು 

೬3೦ ಇದ್ದಿ ೦ಿ ಅಶಾ ಲೆ ದುಅಲೂರಜಳಿ. ಎದೆ ಬೂರುದ್ದಿ 

ರಂಖ ರಶಾಸಾನ್ಮಿದ ತೆ ಜಶಾಂರೆದ ಇಅಈಜಗ ಇಜುಬಿ ಛಣೂಾದ ದಜ ಅರಿ 

ಬಿಔರಿರಐಬ ಆರೂ ಔಖೌಬಿ ಈತ ಅರುಬ ಬಲಿಲಬಲಿ ರಬ ಅಮ 
ಎಜು! ವಿಲೆ ದಿಜ್ವಾಯ9 ಅಿೀಕುಣಿ ಕರ ಲ ಔರು ಬಿದಿಬಶ್ಪುಲಾರಿನಿಔಔ 
ಅಖಾಡ ?ಖಾಜಿಖಾ ಬರಿಜ೦ ಅಳ ಎಜಾಬ ಅರು ಈ. ಅಂ ಈದದಆಸೆ 
ಐಲ 99055 ಆಸೆ೦ಲ್ಲಿ ಅಜ್ಯಾಲಿಉರಾಖಲಗೆದಲ್ಲಿ ಈಸ್ವಾಶಾಯ ಗೆ ಜದಿಈ 
*2ೌಂಜ್ ಎ೮9, ಲಿನ ತೆ ರೂಂ ಓಔ೦ಿಜಾಜಾಲ್ದಿ ಅಶುಲಿ 
ವಿ ಯ್ ಖಾತರಿ ಬನೋಲ್ಞಿಇಸೆ ಅಲಾದ ಪ್ರರಾಜಂಜಾರ ಇಜುಅ ಆಂ 

ಜಾರೇಸ ಲ್ಲಕ್ಕೆ ಜರಾ. ಅಜ್ಈೌಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಅಲ್ಟಜಲಿರುಆಗೊಬೊತೆ ಅಲಾ 

12 ರ್ರಿಶಯುತನಿಯಲಿ ಅ ಎರರೆ೨ಯೂಲತಿ ಬ್ರಿಜ್ ಲಲ್ಲ ಲೆಐು ಕರಿ 

ರುಣಾಶಾಧ್ರ ಡಿಎಡರ೦ಿಿ ಲ ಶ್ಟಾ ದಾರಿ ಬ್ರೂಲ್ಟಿರಿಲುರಿಲ್ಬ ಅಜಾಯರುದಿಲ್ದ 

ಉರ ದಜ ಅಲದಿವವರೂಅ5ಬೊಡ ಬರುಪ್ರಾತಿಅ ಲೂ ಆಲಯ 

ಅಜ್ಖೌದಿಲ್ಲಿ ದಿ ಜೂನ ಬಾರಿ ಬೆ ರಾಾಗೆಎಡಿ 

ಔನ ಅ5ೀಸ್ನಲ ಬಮಿೀರಿಣ ಬಮಿರಿಲ ಇದರಎಕಾರುಉಾಟೆ 



ಕಾ). 

೧ @ 

ಸ 

ಈ /ಅಶಾಐತರೈಜ. ಅರುಅಮಿದಜಲ ಆವಾ ಆಲ್ಲಿ ಬಕ್ರಾ 415 

ಅವಿ ಎತೆಎಈು೨ ಅಔಿ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಲೆ ಈರ್ರಾಇಲ್ಲಿೆಯಿ.  ಈಜ್ಲೌಬುದ್ದ 
'ಅಲ್ಬಲಿಅಜಲಿತುಖಇಖಾಹ ಎಲ್ರುವಿಲಾಶುಅ ಅರಾಶಾದ ದರಾ 
ಯರು. ವಿರೆಜಾಜದ್ದಿ ಈಶ್ಡಾಲಾಾಯಜಗಾಂ ಬಿಜಿ, 'ಥಿರಾಜಾಶೌಜ ಐತಿ 

ಆದತೌಂ ಎದದ. 55(ಐ9 ಜಬಿಡೆಅಂಿಕಸೆ ಬ್ರಜಯಾ ಬರ ಈಸತಾಲ್ಸಯಿ 
ಈಜಲು ಇಲ್ಲಿಯ ಆಲಿಕುಆಸೂಬೆ ಉತ ಜಾರು ಅ ಇತ 

ಜಶುರೆದ ಭ್ರಪಂತಾ ಬುರೆ ತದ್ರಾರಿನೆಯಿ ಖ್ಥಅಜಗಂಕುದ ಅಣ ಈ ಅಕಿಬಿಪವಕು 

ಅಸೊಬೆ-ಈವ್ರಖಸಲಿ ಜೆಜು ಬ್ರಮುಂ ಬಾಂಬು: ಔಜಸ'ಖೌಬುಲ್ಲ (ಡಾ 

ಅಸೊಬೊಪಿ ಧಾಳುಾಶು ಆರುಲ್ರತಬಲ ಇಲ್ಲಲ 5ರಿಎಲ್ಬಿ ಬಿಳು ಜರಿಜದಲ್ದಿ 
ರಲ್ದಹೆ ಉದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಬ ತ್ರಾ ಅದಿಅತೆ ಪೌನಹ ರ ಎಲ್ಲರ ಅ 

ಅಜರ ಅಾಹಾಕಾರಧಿಲಿ ಅಲುಂಜಾರಿ ಹಿಸ್ಯುದಿಯಾಶ್ನಣ್ಣ ಲಿಂ. 

Ea 

ಯ 

ಅತೆ ಈಜಿ ಶೌರಬಕಾರಲಾಧಿಕು. ಅಜ್ ಮಿಲಿ ಅಲೆ 6 CTS) 

ಇವಿ ತಬ 'ರಾಲೈಜಾಂಶ್ಶಾಶ್ಚಾದಿ ಒಳ ಸಬೆ i ಜಾಪ್ 

ಬೆಐಡಿ ಇಂಾರಲಿರಿನೆ ಬನ್ಗಾಶಕಸ ಅದುರಿ ಟನ ಬೇಬಿ ಮಿಕ್ಕಿಲ್ಬು 
ನ್ ಏರುಶಹಿಬವಿಲ ೮೭3 ಶೌಮಕ್ಟಾಂ ಇನ ಾಯೆ ಈ ಜಾಜಾ 

ಕ್ರಾಲ್ಮಿಯಿಲ್ಲಿ ಇದಿರ ಬಿಐ. ಶುಔಈಜಗೆ ಹ್ಯಾರಿ ಲಬಡಿ ಬಯಜ್ 

ಖಾಗ್ಳಿ ಅರಿ*ಸ ರಿಅಜ್ದಬಿ, ಐಶಿವಾಜಾುಲಿ ಕಾಹು ಅಂ್ಲಲಿಬಿಆಲಕುಸೆ 

೨ಬ ರು ೨9 'ಶುಲಿಐಿ ಶಿ ಎ ಬಜಾಜಾಲ್ಲಿ ಅಶ್ವ ಲ ದಿಲಿಟು ೬ರ 
ಅಖಜಗೊಖೆ ಆ. ಆರಿಂರಿ ಬುಖಾರಿ 'ಇಲರಲುಲಿಜ್ಜಾಂ, ಲಿಇ೪೮ಾ 
ಶುಠಲುಅಂಆಸಯೆ ಉರೆರಐಆನೆ ಶುರು ಅಸೆ ಇಜಾರಜೆ ರ್ಯ ಇಂಂಡರಿ ಜರೆ 
ಆತೆರಿ ೨ಲಲಿಎಕಾರಾಹತೊದೆ ಔದ್ಚಿಆಗೋಹ ಕ್ರಾಲ್ಮಿಯಂಲಿದ್ರಿಆತೆ ಅದ್ವಿಜಸೆ 
ಜ್ಞಚಿ೨ಿಜ್ರಾಖಲರಿ ಜುಲಾಬೆು. ಅಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಲಿಎಳಾ ಕ ಉಬೆ 

ಅಣ ಬಶಾಸಲು ಅಬು ಂ ಟರ ಶ್ರ ಎಅಲಜುಜಸೊಬೆಲಿ ಬು 

ಅಲಿ ಅಲ್ಲಯಲಿ ಉಲಜಾಖಾಜುಲಿ *ಅಾಂರಾಜಯಿಶ್ಚಾಯ 6ಲಕಾಆತೆ 
ಅಬೆ ಬಡ್ಕಿಜಗ್ ಥಾಬಿಲಿಲ ಅಶಾ ಬಜ ಢಂ. ಅಂತೆ 

೨೦೮ಎ ಆಲಾ ಆತೊಬೆ ಕುತ ಅ೦ದ ಜು೨೮೧೮ ಜುರಿಗ್ರಿಗೊಬೆಜಾ 

ಬ್ಲಾಿಖೊೊಕುಟೆಜಾ ಇಲ್ಲೂ: ೨೮ ಬಿರ್ಕ್ಸು ತ್ರರಕ ಲೀಲಿಕುರವಿ `ನ 
ಉರಿದ್ದಿ ಲಿಃಲಿಜುರಬನಿ ಇಲರಣ್ರಲುಶ್ದಾಅಎ. ಅಬ ಬೃಶೊಂಯಲ ಬಸ್ 
ಲಾಬಯಿಐ ಕುಲ ಅನ್ಟಾ ಉಾಲ್ಲಿಸೊಬಾರಔಿ ಜುಠಿಖಸಂಲೆ. ರುಖೂಎಆಸೆ 
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ಔ8ಂಯತಿಕ್ ಲ್ಲ ಲ್ಲೆ ಜ್ರಶೆಯ ಆಗೆ ಬಿಎ ಇದಿಔಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರಿಜರ 

ಈಸಿ ಆತಾ ಈ. ಅಈಲಿಲಿ ಲ ಬಬ್ಲಿ. ಅಜ ಶುಲಜಂಬೂರದೆ (ಆಜು 

ಡೊ. ಲಾಜ. ಉಡ ಜಿ ̀ ಇಕ್ಷಿಆ ಖಂಟ ಜ್ಯಾಲಖಂಂಔ ಅಲ್ಗರಿಬವಾಕು 
ಟೆ ಜುಭಿಜಲಿ ತ್ ಇಲುಲಡ್ಟಿ ಲ) ಲಿ ಲಜ್ತಾಂ ಅಂಜ 'ಜ್ಞಜ್ಞಿರಿಲ್ಬ 
ಇಲ್ಲೆ ಖುರಎನಿಲಿ 6 ಇಲ್ಲ ಈಲುಆಗೊಬೆ ಅಲ್ಪ ರಾ 'ಲ್ವಹುಎರಿ ಅಲ್ಲೂ 

ಡಿಕ: ಇಬೆಲು' ದ್ವಿ ಔಯ ಜಎತೆಚರಿ ಜತಖ[ಾ 'ಲಾಜಿಕೊರಂಬಲ 
ದಿಶಲಿಜತಖ್ಯಾ ಅಡುಕಾಂಯಿಲ್ಪ ಅಜ್ಜರ. ಔಶುಲ್ಲಾ ಬಿಲ್ವ ಕತರ ಳೆ 

ಅಬಿಜ್ದಾ ಜುಲುಖಾಂಂಯಲಕ್ಷ ಭಿರ.ಐಿಐತಿ್ಲಾ ವಿಲಿಂಬಿಜ್ನಾ ಖ್ಲರಿಜಕಲೀ 
ಈ. ಜೂ ಬಲ್ಲ ಈತಾರಿ, ಲಾ ಅಬುನ್ರಿರಅ ಅಜಾ ಇಜ್ಲುಅಬಿಐಎಆಸಿ 

ಅಜ ಎಲರಿಐಹಜೀಸೊಬೆ $ಬೂರಔ ಅಎಲಿಅ ಪುರಂ ಹೊಂಜು 

ಬುರಢ ಅಜರ ಜಕುಂಲ:8 ಬಂಜೆ ರಳ ಅ ಹೆಲೂಲಲಾ ಅಜಾ ಅಬ್ಬ 

ಈ. ರ6.ದ್ರಿಮೀಅರಿಲಾ ಅಆ ಅಬಿಠಿಿಜಲಿ ಧರಸ 995, ಇತ್ 

ಪೆಜ್ಯಾರುದ್ಧಿಬಅ ಅರಿಉುರಿ ಅಬಾುರುಭಾ ಜರಿ; ಐಬಿೀಂಔರೆಬುೂಯಿ 

ಘು. ಅರಾ ಓದಿಕ... 95ದೂಲೆಬರೂಾಲಾಲತೆ ಅರಜಾಲಿಬ್ಬದ 

ಇರಿಬಿಗೆ2 0 ಇಲ್ಲೌಿಂ ಪಾರ ಆಕೇಲೊಣಿ ಜಯಂ ದ್ವಶಾಖಾರ್ವಾಲ್ತಿ ಲೂಕೆ 

ಅಬೂಲಔ ಲಿಲಿ ಉಲಿ ಅೊರ್ಕೆ ಜುರಶಾನ್ರ ಆತೆ ಎಬರನು 
(ಪಾ ಬರನ್ರಾರಿಕ್, 

(9೨. ೮99%. ಅಭೀಲಿಜೆ. ಲಿ ಬನದ ುಠಜ್ಬುಅ ಅಯಿ ಅಜಿ 

ಖರೀರ ಚ್ ಖಿ ಅಜ ಆ೬ರನುರ ಖಾದಿ ರಾವ 

ಅಬು ಶಸ ಆಈ ಅಲ್ಲೀಐಜ್ರಿ ಬಭ್ಞಶೌಜುಬ್ಬರಿ , ಇದ್ದಿ 

ಅರುಲಿಕಾಬಿ ' ಛರಂಜಾಜಾಕ್ಲ ಲೆ ಅಲ್ಲೀಬಿರು ನಲಂ ಅಕ್ಕಿಳುಿಅಲೆಸಿ 

ಆಅ ಖಾರ ಅಜಯ ಅಲ್ಲೌಬುಲ್ಲ ಬಿನಿರಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆ ಈಜಾರೆ 

ಈ. ಬ ರಂದ. ಅಂಕು ಆಅ ಅರೈೆಲ್ಲಾ ಆರೆ ಕಾಜಾಆೊಬು 

ರದಿ 6್ಷಿರಿಖಳಲಿಕುಣೊಬೆ.೪೫ ಬಿಲಿರಜ ಬರುಜನುಲ್ಪ ಅರೇಲ್ರಾ ಗೆಟ್ಟು 

೮. ಟನ ಲಿುದ್ರಲ್ಲಿಬುರಒಜ್ಞು ಬುರೆ ಸಾಜಾ ಲ ರವಿರೆಐ ಸರಾಲಲಾಜು 

ದಿ ಲಿಜರ(ಲ್ವಾಳಿ ಬುರಅಜಾ್ವಿ ಈಜ್ಞಾಅಿಸಐಯ ಅಲಾಅಲ್ಕಲಿಬು ಕಲಕಕ ಜಂ 
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ಗ್ರ. ಲಬ್ಬರಿತಿ ತೆ! ಖಾಲಿಂಅಅಾದಂದ ಔಶಧ. ಜಾಳು 

5ಲರಿಜಹಾಅ೨ಸಾಟೊಡೆ ಬುರೆಓಶಾಕಮಾತಅಗೆ ಶು ಜಬೆಮಿಕುರುಆಲರಿ ಬ್ಚಿ 

ಲ್ಲವಿಜಖಬಡಿ. ಶಾ! ಅಖಾರ ಆಕಾ ಅಬೆತಣಿ ಬಾರ ಇಸ ಅಲುಲಾರ! 

ಈ ವಿರವಿಮೆಬಅ: ವಜಾದಜರ ಜವಿಬ್ಯಾಂಖುಲಿ,: ಶಯ ಬುಖಾಬಿಬರವ 

ಅಲಜರ ಅಬಮಿಕುರುಬಿ ಅಜಾಂಾಲಿಲಾ ಕ್ರುಲೂಣಲಾ ಅಲಿರಿಯಈಾುಕುಖಂಬೆಂದ 

ಇಲ್ರಂಬಾಖರು'ದಿ: ತಖರಿಖೆಬೆಲಿದ: ಬ್ರರಾರ: ಜಾರ: ಲ ೮6 ರಳು 

ಲ: ಅಚ್ರುವಿದ ರಕ ಬೆಜಾರೂ ಾಶಾಶರ್ದಿ.- ಹ್ ಔಂಲಿಲ್ಲಾಖಅಸೆರಿ: 

ಣ್ಛ: ರಾತಿರಾತ ಆತನೆ ಬು3ಿಜ್ಟುರ ಅಧಿ: ಲಿಕ್ರಾಲಿಅಾಂದಜು.' ಆೌಶಾರೆ: 

ಉರು ಪುಢಾೂಜಾಲಿ ಅಡ ಈಸಲು ಮರು ಆಜು: 

ಊ: ಅಾಜಾದ್ದಿಜಸಲಿ' ಜಆಖಾದೆಲಿಅಯ 6 ತಕ್ಲಿಶಾನಬೆಚು ಲರು ಕಕಲದ: 

ಖುರೆಲಿ ಶುಲ ಜಿಬೆ'ಬುರ ಬಿ ಜಐ೨ಶಜುುಟಲಿ: ಬೆಚುರಓ ಅಲ್ವ 

ಈ: ಆದಾರ ಔ ಅಬ್ರುವಿಬಕ್ಲಿ (೦ಶಾಲಕ್ಷ ಕನ 5ೂದಶಾ.. ಜ್ರಿರಿತೌಲುರಿ 

ಛ್ರಾಕ್ಗವಿಲಿಖಲರಟಿದಲ ೪ಜಿ ವ್ರಭಾಯಿಜಗೊ ಬಾರಲ್ಲಿ ಅಬಿರುಬತ 

ಅರೆ ಜಾಜಾಲ್ಟಿ' ಹಂಲಿತಜ್ಛಶಖಲೇಸೆ “ಜಾರಲು ಕ್ರಿಣುಬ ಈ೧ಲ್ಬ 

ea. ಆತೊಶಾಾಲಸೆದ.. ಅಈೊಕುಜ್ ಬಿಲಾಲದಿ ಛ್ರಿತಲ್ಮಿಯಳ ಬಾಲ ದ್ರ 

` ಕಾಲ್. ಪ್ರಬುಬಿಾಬು ರಕ ಐಜುಲಿಜೆಯಳಜುರ ಉಶಾ? ಏಜಲಿರಿ 

ಅಂಬ್ಬಳ:ಲಅಸಲಿ ಅಔಅಜಲ್ಲ ಅರಿಯ ಉಂಜಾಡೌದಲ್ಲಿ ಪೂಸಿ. 

೮೫೦%: ಅಜಖಸಬು ಅಲ್ಬಲಿಯಆಲಕಾ ಬ ತಿಶ್ಚುಖಯಜಗೆಂಯ ಈಸು ಇಲಖ 

ಅ. ಆಶಾಬೆಬ ಪ್ಲಅಚರೆಶಬಲ್ಲ ಬಔೌಲಕಿಊಲಅ ಿಃಲಿಬೆಮಿವ: 

ರಔಜಲಿ ಆಲಿಜರುಿಶ್ತಾಲ್ದ ಅಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಿಬೆಮಿಲಿರಔ ಜಾಲಿಸಿ ಲಹಬ. 

ಲಿಅಾಜಾರ್ಲುಯಿ' ಎಧು ಜರಿದ ಬಔರುರಿ. ಆಜ ಯಿಲ್ತಾರಿ 

ಅಿಅಿಖಾರ್ದಿಶಾ ಅಲಿದ ಲಬ್ಬಲಿಇಲಿ ಹಿಖಅಜರಶ್ವಾ ಬಿಜಾ 

ಈ ರ್ರುಲಿ” ಅಂವಿಚೆಔ ಈ ಅಲಲಲ್ರಿಕಾರುಅರಲ ಬಅರೋಕ್ಷಿಜೆ: ಅರಿ 

ವವಾಳಣೌಬೆ ಅಯೆಬ್ಬಬೆ ಪ್ರೆ ಬ್ರಬಕ್ನಾಜವಿಳುಜಬ ಆರಿ ಈಖ್ಜಅಿಸಯ ಜೋಡಿ 

ಅ. ರಳುಬೆ ರಿಜಿಬೆರಿಜ ಬುರಟಾಬೆಲ. ಅರಬಿ ಅವಿಘಯ: ಜಾಲೆ 

ಅಗ ರಾ ಅಲರಿವವುಕುಣೊಬೊಣಿ ಲ ವೂದಿ ಅದ ಲ 

ಅಲಿ ಅಜಾಕ್ಞುವಿಶು ಅಿೀಅಜಿ ಲಲಿಟಿಲಿಲಿಲನಿ ಅಜ ಶೊಲ 

ಊಂ: ಬಿಖಾಜಾಜ್ಟರೆ: ಧದ ಡಿಖಬಲ್ಲ ಮಿಲಿಬೆಲಿವಿ ರಔಶು್ಲ ಕಲಲ 
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ಆಲಿ. 

ದಲಿ. 

ದ್ರ. 

“ಈ ಆರೆ 8ಐಆಲ್ಬಿಖ- ಅರುಠಲಿಔಿಕ ರಿ "ಆದಿಲ ಅಶ್ರಯ. 

ಜ್ಞಾ ಮಿಲಿಬಖಿೀಲಿದಿ: ಜಳಜಜೆಜುಲ್ಲಿ; ಜಲೇ ಜನಜಕುರಿ 5೮ 
| sr ಘರ ಹಾಲಶಾಜಾ ರಲ್ಲ ಬಿಡ ಆ ವಿಸವಿಟೆಪಿಿ : ಹೆಲ್ತಿ 

ಲ್ರ*ೆ ಅಲಾ ಅಜಿ ಜ.ಆರಾಲೂರಿಕು. ಐಣ್ಬಾ-ಇಡ 6 ತು 

ಇಸ. ಬುಪಶಕೊ ಲ್ಲಾ ಅಲ್ರಿ ದಿಕಕಿರಿ ಅುಬ್ಬೂಲಾದ್ರಿಗರ ಅರ್ದಿಳುಂಲ: ೨ 
ಲಾಯ ಸುರಾ ಚೊಕ್ಕ ಖೆರೆೊಅಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜೆ ಲ್ರಂಲಿ : 
ಆ ಮಾಬೆಖೀನಿ8ಔ ಪ್ರಿಯರೆ ಔಲಶಾದಲ್ಲ ಐಲ ರಿಕಾಜಿ. 
ಇರಿ ವ್ವಂಲಲಾಲಿಬಡಿ ಈಖಶಾಲಿಲಿ ಆಜು ಮ ಲಬಮಿಂಔಔ ಜೆ 

- ಮಿಜೂಖುಲಿ: ಎಲ್ಬಲಿಐಧಾಜುಖತೋದ ಕಲಾ ಜ್ಞಕುಯುಲೆಲಿ.  ಮಿವಿಜಮಿ 

೯5೬3: ಓಜ ಲ೪ಜಾಆಸೊಾಲೂಣಿ: ಖಾಲ ಜಿಲಾ: ಅಲಅಲಿಯ 

- ಈಲ್ವಾ ಎಜಕುಲಶುಔಿ ಔಯಂಜಜಾದಿ: . ಅಶಾಂ92 05ಎ $ಅ 

“ಲ ಆಲ ಆಗಾಲುಈ ಕರಂಜಿ. ಔರಿಜೆಶಾಜರಿ ಉರುಬು, 
- ಕಪಾಲಿ ಉರಯ ಜೂ ಉಡದ ಆಜುಬೀಣಿಲಿ ಉಳಾಕೂಆ ಈ 
ಜ್ಯಾಜಾುಯಿದೆ ಬರು. ಮಃವಿಜಲಿಂಿಔ: ಬರಾಲುೂಯೆ ಕುಖುರಣಐ ಓರೆ 

೬ ಅಜಾ ಔರೀಾಜಂಲಿ ಹೌದ ಶಕಾರ: ಲಾಬಿ 
ಅಕುಕ: ಜಖಸಬುಬ್ಬಲಿ: ಲ ಅಲಿಕಾಖಾಂಲ್ಲಿ ಅಶಾ ಶುರ ಅಲಲ ಉಲ 
ಅಲಾಜಾಣಿಲ್ಲ ಎಬುರ ಬಾಳೂ ಜಾಜರರಿಔ. ತಳುಚಿಶಾಯ: ಜಲಾಲ: ಅಜೆ 

೬. ಅಬುರಜಾಬರ$ಂಅಾಲಅಾಜಿಕ್ಲಿ.. ಆರ ಲರ ಜಡೆ, ಇಲುಜಲರ ದಿ ಬಐಆತೆ 

ಅಲ್ಲಿ ಅಶಾೆರರ್ಮಿರಜುತಜ ಜಾರೂಾಶಾಡಿಲ್ಪಿ ಎಲ್ಫಲಿಜುಲಿಆಅೂ ಪಾರಲಿರಿ 
ಆಜ್ಞ ಲಿಕಾಲುದ್ದಿ, ಅಶ ಎಲ್ಲ ಲಿಬಪಿಅಂಜ ಎಲ್ಲೆ ಆಜು ಉ೬ಗಂ ಉಳದ. 

. ಮಿಲಿಬಪಿಲಿ ಅಬು: ಕಂಲುಲೆಬಿಜಾಜಾನ್ದಿ ಎರ್ ಮಿಲಿಬಲಿರಿ ಬಐಜಿಕಿ 
*: ಅಲೀ ಇ೦ಲಿಲಿಎಳಲ ಬೆರಿ ಜಂಜಂದನ್ಲಿ. ಬರಲಾರೆ. ಲಲ 

ಬುಲ್ಲಿ6ೆಐಶುಣಕ್ಕಿ ಆರೂಧ್ಲ ತೆ: ೨೦. ದಯಆಲಕಾಗೊಲೆ ಯೆ ಅಯಿ ಅರಾ: 
ಆ.ಪುರಜೂಹುಲರಾಂಜಾಧಿಲೋ ದಗೆ ಜಕುಂರದೆ ಲರು ಬರತ ಆ 
ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿಐ.. ಪೃತಿಜಔಲೌಬಲ್ಲ ಎ೮3 ಮಃವಿಬಪಿಲಿ. ರಜ್ಆಜಾರೌಅ96 (ಠಾ. 
ಇರಲ್ಫೀಯಿ ಪ್ರೂಯಿಆಲಾ ಫೋಲ್ ಬಿ:ಲಾರಾಲ್ ಇಲಿ ಲಾರಿಬಯಿಲಿ ಭವಿಲಾ: 
ರಲ ಕೌಲಾಈಅ ಅಂಬ ಅತೆತಾಆರ್ಮಿಂಲ ಜನಿಔರೊರಲ್ಲೀಲ ಜಾರ. 16 
ಅನಿಂ ಅಂಕೆ ಇನಿತರಲಯ ಲಿ ಲೀರಿಬಖಂ೮ ಏಕೆ 
ಖರಲಿಬಿ: ಅನಿಲ ಈಲ್ಲೂಯೆ ಕಲಲ ಅಾದಲ್ಲಃಐೂಕ ೭8 
ಅರಲ್ಲದಿ'ಉಳಾ ಅಲೀಳುಲಆಕಾ ೮೫ಉಲಗೆಲ್ಲ. ಧಮಾಕ 
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, ಡರಿತೌೋಾರಲೋಯ ಶು ಲುಬಿಜಪಿ'೦ ಬ ಆೌತ ಖರಂಜಜ'ಲ 6 

ಜಿಜತಿತಎಯ ೦೮ ರಳಶೊಜೇಲಯಲಾ ಮಿ೮ಟಪಿ:ಪ ಇ ಅಲ ರ್ದ ಶು 

ರಿಮಿರೆಟ' ಅಬು ಜಾಲರಿ: ಅಜ: ಬುದ್ಧಿ ಆಂ ಜಕೋಬುಖ 

ಬಠಿಖದೀಗ ಊ್ಕ್ಮಲೀಲಿಜ'ಂಔ ಅಕ ಈ ನೀಲ ಅಅಾರಿ. 

ಅಅಾಜಾಖಿ ಎಲೆ" ಈಲಾಬಖಔ ಅಬಿಶಾಅಾಜುಲ್ಲಿ ಎಳ ಐ9ರೂರಲ್ಲಾ ಎ 
. ಖೌಡ್ಯರಿಲ ದೆರು ವೊರಾ ಅಲಿ. ಲ ಕ ಐಂಧಜ್ ಜ್ಯಜಿಕು' 
ಈಶುರಾಯಅಸೆ ಲ್ರಲಿರಾರಿಜ್ ಅಬಿ ಅಕುಅಕುೂಧ ಯಾ ಲೀಲಿಜರಿ 

ಅಲೆ ಕ ಏ6ೌಾಲ್ಲ್ಯಾಲುಿ ಜಪತರಬಳಿಅಾಬೆ'ಆನೆ ಅಬಿ ಹುಲಯ 

ಆಸೆಲ್ರುಲ್ಪ ರಿತ ಆಲೂಐ ಅಶು ಕೊರಕ ಅ ಲ್ರಬೂರುಲಿ ಅ 

ಖ್ಯಅಖಿಯಅಸೊೊರುಅ' ಇಲುಲಿ ಲಂ ಈ ಕೊಬು ಅಬಾಲ ಅಶಿ. 

ಅನೊನತ: ಅಈಾದಲಿಖಳ ಛ್ರೂಲ ರಾಯ ಲಾ ಕಾಜ ಈಢ ಪ್ಲ್ಫ ಅಜಾ 
೬. ಆಜು ಲಲ್ಲಾ: ಅರು: ಹೊ ಜ್ಲೃ.: ಉರುಜುರ 
ಇಬಆಸೆ: ': .ಅನಾಶಾಸಿಯ"  ಅದಿಂಖಾಬಾಲಿ: ಅಲ್ದಿಲಿವಆಲಿಶು ಜಸ ಇರೆ 

ಅ: ಅದ ಲುಜಾಂಯೆ ದು ಆ.ಲೂಲ್ಬಲಾಲಿಲ್ದ ಇರಶಾಲ  *ಈಜ್ಖತಿ 
ಬುದ್ಧಿ ಬೌವಾಚಾಖಾಸ್ SENAY ತ್ವದ ಬಿೀಅಜ್ದ್ಧ ಲ್ಲಾ 

ಜಬಬಪಿ. ಅರು ಅ ಸ ವಿರಠಿಅ ಜರು ರೂಬು ಜರಾಾಶುಲಿ. ಉರುಬು 
₹ ಶಿ LEN ಜಪೇ 

೧. ಬಾರ ಲಾಜಗಲ್ಲಿ, ..ಲೊಬೂಲೂಿರಿ ಐಸಿರಿ ಅತೋ ಬಾ ಐ” ಬೀಿಬುುಲಿ 

ಐ. 

ಸ... 

ಬಿ: ವನನಕುಖಂಬೆ ಮಳಖವಿ ಜೌ ಜರ ಈರ ಬ್ಯಿರಾಜಾಜಾು 

ದಬೌಬಂಯದಔ ಔವಾ ಬರೋಟ್ಯಜೆ ಅಲಲಿ ಕುಲ ಬಿರಾಸ ಜು 

ಅಶಾಖಾಿರಾು: ಔಬಬಿೀಪಿಜ್ಬುಅ ಇಂ ಅಳುವಿನಿಕ್ಟು 
ಲೊಕುಜಿ: ಜಲಯ ಲರ ಶೆೊ ಬಜಿ ಠಲ್ಮಲಿಯ | 

ಏಲ್ಲಿ ಅಯುಣ:ಜುರ ಅಅಾಅಸಅುಧ ಜಾಲ್ ಹೌದೆ ಹರಕ ಅಂಕ 

ರದಿ ದ5ಅಬಜಾಲಾನ್ಸಿ. ಎಂರಿಎಘುಳುಣಬೆ. ಇ ತೆ". ಅಲಾಜಗೆಲ 
ಅಲ್ಲಾಖಸಬ್ಬಂ ಆತೆ: ಮಲಬಾರಿ... ಜಾಲಾ ನ ಲಾಭ 
ಅಲಿಸ್: ಅಂರಿಬವುಕುಚಿಎಬೆ ಅಬಾಬೆೊಣಾುಬುಬ ಬರಿಲ್ಅಬಿಐ ಅರವ 
ಇದಜಗೆದ್ದಿ.... ಈಜಸಲೌಬುದ್ಧಿ. ಎಲವಿಐವುಳುಖಬೊಚೆ ಕುಕಿ 

೧೦6 
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ಈ: 

ಈ. 

೫%. 

ಆಂ! 

೨೦ . 

HO * 

a: 
EAS. 

ಅಲಿ. 

ಜಸ 

ಬಾ 
AD; 

ಈ. 

ನ 
ಊ ಅರೊನಿತಕ್ಲಿಯ. ಅರು9ಮಿಔಆರಿ ್ಷದಶಾಡಿಕ್ಕಿ ಅಜ್ರಯಿ:. 

ಈಟಿ ಕರೌ ಎಕಳುಣೊಬೊೋದ ಇಳಾ ೨ ನ್ವದಿಪ್ಲಾಚೆ 

ಆ9 ಪಜರ ಅಳ ಅದಿಳಲಾಬಜ್'ಅಅ ಲಿಖಔಅವಿಯಿಬರ ಈ 

ಎರಿ. ಅಜಾರು ಜದಿಖಕನ್ಸಬುರ ಕ್ರ ಜಲು ಮಮಾ 

5 ಬೆಯಿಐಔ' ಬಠಔಕುರಬಔಬೆಅ ಲ್ರಬುರಜನಿ್ಲ ಕುಲಕೆ ಜತಿ 

*ುಶಾ ಔಬ ಠಜಿಕುಬೊಲ್ಲೆ' ಪರಂ ಲಾಜ ಅಲ್ಲಿ 
ಆಸೊಂ ಎಟ್ರಬಿತಿ ಬ್ರಲ್ಮಯ - | 

ಅಬೆಶಕಾಿ-: ಬೊಫಿದ್ಧ ಜಡಿ ಏಲ್ಲಿ ಎಮು ಏಕಿ ಬಾಡಿ 

ಲ್ರಜುರಖದುಲ್ದುದ್ರಿ ತಡೆಯ" ಅಜ್ಬೌಯಲ್ಲಿ ಲ್ಪ ಔಿರಿರ್ಲ ಈಚ್ 
ಲಿರ(ನ್ಲಿ ದೆಮಲ್ರಂಲ್ಲಖಾ ಆಲಖರ ಎನಿಜೊವಲಿಜಿಔ ಇದ: ಬ್ರರಾಯಈ ಬು 
258 ದ್ರಿಶುಈಉು... ಅಿಲ5ೋಲ್ಗಾಲಸ ಓ ತಂದ ಲಾಜಜಪಾದ್ರಿ ಶೂರರ. 

ಶ್ರಾಲಿಶ್ನಾಲಾಲಬ್ಛಾದಿ ರರ ಇಲ್ನಿಲಿಯಅಲಿಕುಖತೊಬೆ. ಇಯುಖಯ ಕಾಕಾ 

ಪಾಡಿ ಖೂಲಸಸಯ,. ದೆಹ ಅಖ ಅಲಲಿ ಅಂದೆ ಲಿಜೂಲಿಬ 
ದಾ ಗು 

ಖೌಶೆಲ್ರಾಮಿಬ್ಜ ಕ್ಷಮಿಕ್ಸುವಿ' ಯರುಲಲೆಲ ಈ ಜುರ ಅಜಾಭ್ಧಿ: ಅಿಂಬುಬ್ಬುದ್ದ 

ಅರಿ: ಅಲ್ಪಿಜಂಣಿ ಏಿಲ್ಲರ"ಬಿಪ್ರಿಕುಲ್ಲ' ಹಟಾ ಕ 
ಠದ್ವೀತೆ' ರಾಠೊಡ 2 ೫ ಲಿವಿಖಲುಜ್ದ ಅಲ ಸೂಹಯೆ ಶಂ 

ಇಸ ಎರಿ ಬಲಬೆರಿಅ. ಜಕರ: ಧಲಿಯಂವೆ ಖಯ 

ಜಲಿಂವಿ೨ಳು: ಔಬಾುಜುಂರಿಲ್ಲಾ ಬಿಲ್ಲಾ.  ಥದ್ವಿಆೊಡ 

ಆರ್ಮಿ ಇತರಿಲ್ಟಾರೇರಿ ಆಸರ ಲ್ರಶ್ಚ ಇಲಿರು. | ಅನ್ಪಿಕೆೋಖ ಮಖುರಿಆ9 

ಲಿಖುಬಲಲ ಅಿಅರನೌಯದ್ದ ಛಮುಮಬಿ. ಜಾನೆ ಅಯಯ 
ಐಬ್ಲಿಜ] ಅಖಾಲ್ಮಜಕು.. ಔಶ್ವಿಜಸಂಳ ಕಲ ಅಪ್ಪಲಿ ಅಲ್ಲಿರಿಬಳು 

ಅಂಬೆ ಇಜುಾ7ಲಕು ಕಯ ಈುಂಕಾರಬಲಿ ಔರ ಎಜಿ. ಐಜಿ 

ಔಿಐಲಿಿ ಐಲ ಡಔಐಅದಿರಿ ಬಯ್ರಾಠುಬುಖ ಅಎಲ್ಪಲಿಜವುಕುಣಬೆ 

ಕುಂದಿ: ಎನ್ಹಲಿಲ೦ಿ ಅಮಲಣಉಜಲಿಅಾ: ಔಶಬ ಮಾಲಿಬಮಿಂಯು 

೨91 ಕ] ಔಣ ಮಿಲಿಜಮಿರಿಲಿ ಶಾಂತ್ ಲ್ಲವಿಖ೦ಿ9 

ಹೆಯಜಾಖಾಬದ ವಖ್ಲಾೌೌಕು- 

ಅಿನಲಿಃಣಿ ಬು೨ಿ5೫ ಅಲಾ ಚಿತ ಿಃರಿಬಲಿನಿಔ ಪಿಯರಿ 
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ವಶುಣೊಬೆಕುತ್ಳಾಐತಿ ಮಿಔಔಜ ಅರೆ ಶ್ಲಾರದಿ6ಿಕಾಅದಿ © 
.ಗೆಲೌಬೂಷ್ಞ ಿಲಿಬದಿಬಿ ಖರೆ ತೌಾಂಯರಲಿೀೀಅಅು ಆ ನದ ದಿಲಾ ಅರ 
ಖಿ ಸ. ಅಜಜ. ಪೆ ಮಾಜಿ ಲೀಲಿಜದಿಲಿ ರಔಶರಿ 
ಅಲ್ಲಲಿಐ ಕುಗೊಬೂಂಖ ಏಣಿ ೨ ಬೆದಿಧ್ರಿಆಿಲ್ಲ ರಲಲ ಆತೆ 

ಇಸ ಕವಿತೆ. ಅಬಾರಜದ್ಧಿ, ಅಯಬ್ಬಲು ವ್ರಟಜ್ಞಜಲಿಕುಂಗೆ 

ಬೆಳ ಬಮಿಲಿ 'ಜುಲೌಘಈ 3ಬಾಲಿಂರಕಾ ಅ೭ನಿಲುಬಸೊಬಧಜೆ 

ಮಿಲಅಬುಜತಿ ಲಿಸಲಿಜಮಿ೨ಐ ಬಿಜ ರಜಾಂಶಾ ಬಿಜುಶ್ಲೂಬಿರಲ್ದೂ 
«J 

ಬುಜ ಛಲ ಅಲಾರಾಖಲೆ ಲಾಲಿಯ. ಅಜ್ಖೌಯಕ್ಪಿ ಅ್ರಲುದ್ದಬಜ್ 

. ಶೂಲಂ. ಖ್ಲವಿಜ್ಡಿಲೌಬ್ಲ ಹಖ್ ಅರೀಬಾಲಿ 

ಅ ರಿಜಜಕುಖೊಬೆಅಖ ಅಕುಅುಶು5Dಿಐ (ಜಾಬಾಲ ಅಖಿಆತೆ' ಭ್ರಮ 

ತೆ ಸದಾ 

ಅವೆಬ್ಬಬ ಬ್ರಣಜ್ಸಾಜಬಿಕುಜಬೆ ಅಳುಣರಜಾ ಭವಿ ಲ್ಲಿ ಅನ 

- ಬಧುಕ್ಞಾಬಿ: ಬಿಲ ಆನಿಕುಖೊಬೆೋ . ಜಿಯ್ಲಲರುೂೂಲಆಸಿ 

ಜನೆ 
ಹ 

ವಿನಯಾ ಬಿಜಾಜಾಸ್ಳು ಇ೦ದು. re. 

ದಿನ ಅ SE ಲ್ಲಶಿಂದ ಯಲೆ ತೌರ 'ಅುಅಯಆಸೋಣಿ 

ಅಈುಲಿಲಾಜ ಡಿಐ ಜಿ ಪ್ರಧಾ ವತ! ಮಬ ಆಣಿ 

ವಿಷ ಕ ಮುಜುಖಬ ಮುತೌ'ಖು ಅಬುೂಖಾಜಸಕು ಅಯೆಜ್ಜಜವಿಕುೇಬೆ. 

ಅಖಾರ ಜಲ್ಲಿಕುಳು ಜ್ಲುಖು೮ಖಾ ಮುಖ ಅಲೆ ಅಬಾಂಅುಚ್್ಟ 
ಸ ಕಾ ದ್ನ ಜಾವ ಜಾ ದನ್ನು. ಕೆ ತಿ ಎಳೆ 

ಅಲಿಜಖಾ ಔಖೌಬ ಅಅಜಳಾಬರೊ . ಶತಿಆಲಿಕುಉಂಬಂಂ ಮು 
ಆ ಪಾರ 3 a] 

ಬುದ ಲೃಘಾನರಿಲ್ಲಿ, ಎವಿಕುಃಣೊಬೇೋಣಖಿ ರದಿಲೂಯಕಾ 

ಬರೂರ ಕಾಕ ಬೆ , ಬಶ್ಸಾಲ್ಲಿ ಬಶ್ಲಿರಜ್ೌಂಬಾರಿ ಲಲ 
“al 

p p ಸ ಧು 

, `ರುಜನೆೋೊಬಿ.ಲ)ಇಯಿಂ ಬುದಂಬಿ * ಏಾದಲಿಲುತಿ ಜಕುಂಪಲೆದಿ 

EEA ಕುರ ಬುರಶದಾಟ್ಷಂ ಬುಲಿರ. ಲುಲಿಬರಿ 

ವಿಜ ಬೆಯರಿಜಣಖ ಮಿಃಬಿಬಯಿಂಬಿಕ್ಲಾ ಅಂ ರಾರಯಿ ಅಳು 

BAT ಮಾವಿಜಮಿಂಬಿಜೆದಿ . ಲೀಕುದ ಮಬಿಬವಿಬೀಚಿ 

ಬಿರು ರಬಿರುಲಿ ಅಶಾಲಸಾಲವ ಬಯಲಿಗೆ ಮತ'ಜು ಖಾರಈ 

ಆಡಿ ಲೌಜಔಿಣ. ಬಳಕು 
890% 
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ಇಲ್ಲರಿಐಧಾರಾಖೊಜೆ ಛ್ಯಾೂಲ ದರ ಆಗಂಟೆ : ಭಟ? ಎಲಲವ 
ಉಾಹಸೋಬಲ್ಲಿ ಅಲಲದ ಕೋಸ್ ಅಲಗ ಧಾಜಾಉೂಾಟೆ ಇಜಾಂಲಲ್ಪ ' 

. ಲಿಂಬೆ ೮ಈಶಾಸಾಲ್ವಿ ರೊಂ ಜೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಜಂ ಲ ಅಜ್) 

ಬುದ್ದಿ ಬಾರಿ ಆತೆ ವೌ ಲಲ್ಲಿ ಜಮಿತಲಿ ರಕೆೌೋೊತಲಇಎಂ 

ದುಡಿದು ಚುರ ಈಾಬೂಶಾಜತೆ _ಲಿಜಂ ಅಲ್ಲರಿವಅಲಕುಸಂಬೆವಿ: 

ಲಾಜರಿ ಆಡಿ ಬಮಿತಲಿಖ :ದ೬ಲಿಐರಿಃ. ಖೌರುಜದಿಯಾ ಜಾರ ಇದ್ದಿ 

ಲಿಂಬೆ 9ುಂರಿರು . ಮಿಲಿಬಪಿಲಿ. ಜತರ: :ಜರಔರು.. 

ಕ್ಮ 
ಆಾನಿತೆ. ಸಲಾಬೆಲಿ ಜಾಳಿ ಕಲತ | | 

ಉರೆರಯಿ ಜ3 ೦ ಆಗೆ ಬಳಿಜ ಆಯೆ ದ » | 

£ ಫೊರಾವಿ  ಬ್ರಿಣರಿಡಿಸ ಐಳೆ ರಣ ಖಣ ಕಿ ಅತ ಜಾಣ ಬ್ರಾದ ಬಿ ಮಿ ಈಕೆ 

ಲಿ ಈಖಲಿ ಅಬೂಬುನಿ ಊರಾಣೆಎ ಲಾ ೯೦ಎ ಕಕಾಊಟೆ 
ಟಿ # ಸು ದು ಅಧ್ಲಂಂಣಿ ಖಾರದ . ಅಜ'ಜುಲ್ಲ ಲೂ ಆಲ 

ಖ್ಲುಅಪಬಿಯಜಸ ಇಜಗಲ್ಲ .ಉನುಕಾಧ ಎಜು ಇಲ್ಲಲಿಐಲೀರುಎಗೊಲೊಜಾಾರಈ 

ಕಲ್ಗಿಕ್ಟೂದೆಎ ಲೇಹ ಅಜ್ಞಂಬಾಲಟಿ ಲಬ ನನಜನಿ ಉಪಾಶಿಕೆ 
ರುಜಾಜಾಾರಿಟೆಂಿ ಅಶೂಕುಯರೆ ಜಾಯಲ್ಲು: ಎಐ ಮಲದ 'ಜಕ್ಪುತ್ರಕುದಿ 
ಖಾರಿ ಶಾಬಿದಔಶಬ ಉಜಾಹತೆ ಲಾಜಾಜ್ದಾ ಆಟಿ. ಅಂಜಕುಜ] ಅಅಅಕಾ 

ಅಶಾಯುಲಿ ಜರಾಬಬಜ ಐ ಮೆ ಯಲ ಜಾಜಾಂಕ್ಷು ಅಜಾರು Re 

ಪುಲಶಾಆಜುಖಾಶುರಿ ಥೂ ಬಮಿಂಶಾಂತ ಎಕೆ. ಡಿಐ 

ಉಶಾಶಿಸೆ ಉತೆಜಾಲ ಜಿ. 

ಕೋಲ ಅಲ್ಲರಿ ಜಾಣೊಬೆ ಯಿ9ಜೂಜಾರಣಿ . ಬ್ರಿಸುರಜಿಜವಿ 

RS ಆ ಪು ಕಲಿಯ ಉಜಾತಿಗೆಂಅಗೆಶ2ಅ ಜೆಲ್ಲಿ ಔಲ್ಬೂಣೆ ಬತಾ ಓರಾ 

ಉರಿಐ. ನಿರಿಜೂಶಳ .ಐ.ಆೌತಾಜಾಜಲಳೌಿಸ : ಉಔಂಬಜುಬದಿ 
p 

ವ 5 ಇ ? py ಉನ ಅಲಲಿ ಜೌಠುಖರತ ಆದಲ್ಲಿ. ಎಠೀಬಜಸ್ನಇದೆ ಆಆ 
. `ಓಬಿಜಾಯಊದಿಲ್ಲಿ ಈ ತಟ್ಟನೆ ಭ್ವತ ಒಲಿ ಾರಯೆಯ - ಯ ಜ್ಯ ಇರರ 

ಇಲ್ಲಿ ಖು ಗೊಬೆ "ಅಲವಿ ಅನೆ ಲಅಕಛಲಸೆಲನಿ ಲ ಆತಿಷ್ಟ. 'ಲೆಅಿಶ್ವಾ 

23ಬೂಲುಈ ಬತ ಜಲಿಅರಾಾಲಲಪಿ ಖೇಣಿ. 
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ಜನರಿಂದ ಆಂಈಂಜೂಶಾಲಗೆಲ್ದಿ ಔಖಲೌಬುದ್ಧ ಬನಿ ಜಾಂ 

ಜಉವಕುಔಂಟಿ ॥ ಬೆಜುಂ ಉಅಾಖಸಿ ರುಜಾಲಾ: €ಜಿದಿ ಜಿಂಡಲು, 

; ಅಂಬೆ ಅಜಾದೆ ಖಾಸಿಂ ಯಶಾಜಾದಲಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಳ 

eo ಎಜು ಜಪ3ಶಾತೆಲೂಜದೌ ಔರಿಕಾಜ ಲ್ಯ € ಅಜಾತ 

- ಖಾಲಿ ಜನಿಕೊಶಲಛಳಜಔಔಅ: "ಎದೆ ಖಾ 
ಛಂದ ದೆಲಿಯುದ್ದಿ ಇಲೂಲಾಅ ಶಾಠಈಕುಲ ಖಣ್ಲಿಲಾಲ್ಲಿ ಜಮೊ 
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ದಿಜೆಂಕಾಂಂ : 'ಥ್ರದ್ರಿಯೊಯಾದಿಲ್ದ ೪5ತಾಾತಲಾ 'ಶಿಲರಿಜನೆ 

ಅಲ್ಲಿ ಬರಾ ಅಕುತಶುಳ 'ಔಕ್ರುವಿಖ 8ಬ ಅ್ರಿಜೋಬಂರೆ 

ಹಲ ದಿಳಿಅಳಾಂ ಆವಾರಾ ಡಾ ದಿಲೌಬಲ್ನಿ, ಐತಾ 

ಅರಲು ಜ್ಞಂಜನಲ್ದಿಆರಿ 'ಅಶಿಖಜ್ಂಾರಿ ಕಲಿತಂರಲ್ಲನಿ ಉಲಂಯೆ 
'ದರ್ತಲ್ಲ ಉದ್ರಿ ಲಮಿತಲರೆ ಆಲ೮ಬಾಜ್ದಲ ಕುದೇರು 
ಬಿಲ ಅಕುೂಶು 'ಲಿಘರಧ್ಧ್ದರ್ಲುಬಿಅು ಔಖಿಬಂ ಘಲ್ಲು 
ಆದ್ದ ಆಲ್ಸ್ಯ” 

ಈಜ್ ಬೌಬುದ್ಧಿ ಇಲಲದ ವರೆ ಔಜುಲಾರ ಲಂಜಜದಡಿ ಜಲಾ 
ಬ್ರಖಸ್ಯಾಜು9 ಉಪ್ರಕಾತಿಉರಿ ಅಕಾ ಔಶ್ಞಂಖ ಬ್ರಶ್ರುಯಿಣ ೦ಜಿ 
ಲಿ೦ಿಬಪಿಂ೦ಿಆಿ ಅಲಿ ಬಪಿಾಲ ಮೆಲು ಕಲಿಯ. 
ಹಲಿ ಲಾಬ ರಿಜಲಿಜಮಿಾಲಿಅ ದಿವಿ ಔ ಬೆರಿಖಾಜಾಜ್ಞಾ ಲರ ಜಲಾ 
ಅಯಖಧ ಜಿಂ  ಬಬಲಿಔಯು 'ಬ್ರದಬ್ಯಾಂಮಿು ೨3. ರು 
೮ಔಿಸವುರಿಎ - ಬು ಅಜಶುದೆಲ್ದಾ ೯ ಲಃಲಿಜಮೀೀುಂ ಅಲ್ರದಐ 

ಬಿಜ ಗಿದ ಧದ ೦ಶಜಾಜು 'ಲಾಲಿಬಯಿದಿಲ್ನಾಲ್ದ ಲಿಶ್ನು 
ರಾ ಲಿಲಟಮಿರಿ .ಇಜ್ಈ0ಿ93ಿ ಅಂಕಿ. ಅಲಿದ ಮೀಲ 

pe ಒಮಿಎಲಿಔ ೦೧೧ ಓ ಜರ ಲ್ವಿಕ್ರಾಯಜಸಲಿ ಆತಿ ೫ಂಜಾರಿ ಜಟ 
ದೆರಾ ಠಸ್ಸು೨ ಉಪುರುತಾಖೆ ಬಮೀನಿಔ ಏರು ದರಿ 
ES ಅಟಿಟ್ಯೂ ಜಗ] ಡಿಜಿ ಅ ತರಲಿ ಔಬಬ್ನ 
ಡೈಶ್ಟ್ರಾತ್ರಕಾಯ ಆ ಅಂ ಬಲಬದಿ ಜಾರಿ. ಇದಾರ ಬ್ 
ದ ಲಾಡಔಶ್ರುಂರಅಲಅ83 ಈವ ಆರೋ ಅರೂಲರುತಿ 
ತಸ ಜೀದ್ದ್ಜಾಲಿದ್ಲಿ ಅಲ್ ರರಿಜಜರಲಾಲಾರ್ವಿ ಅಉ್ಮರೊಲ್ಗೆ ರೌ 



454 ಇ ಅರಾನಿಕೆಲ್ಲಿಯ ಇರಾ ಹಾಲಿ ಬ್ರಿ: 

'ಇಲ್ಲೊಅಆಕೆ ಜುಬಿಲಿ ಲಾಗ್ಲಿ ಇಲರಿಆತಾರಲಂದೊಡ ಸಾದಿ 

6ಯರಾ ನಬ ತಾರ 

ಸನ್ರುೂಯ ಅ 
A 

ಅರಲು ಉಸೆ ಅಮಿ ಜಾ ಜಾಣ: ಟ್ ಅಲ ಘಾ? ಲಿಯಾ 

. .ಧುಬುಔ ಖಾಜಾ ಕಲುಲಿ ದಿಜಲೀಲಿ' ಅಬುಲ್: 'ಯಲಿಜ ಬರಾ 

€ಲಿ*ಣಿ ವನೆರೀ ಖುಸಿ ಔರ ಔಂಖಜ್ ಆತಾ ಬಎಬೆ ಸಾಜಾ 

ಅಕಾಜು ಜುಂ ಉಡೆರಜಿ ಅರ ಈರಿ ಜಡಿಲೌಇರಾಜುೆ ಬುಲೂಯ 

ಔ . ಉದಕಾಐ ಅರರ ಅಖುಬಿಲಿಲ್ಗಅದೆಲಿ. ಇರಾಳರಾಈ ಜಬೆಬ 

ಪಿಂವಿಜಿ ಎಂ ರಿಐಳಲಿಕುಖಸೊ ಬೆ ಬ್ರಹಿಜ್ರಾಲಡಿ 'ಬಿಬಜಾಲಖಾಜಾರಿ 

ಬಹಿಿಆಸತ ಖಲರಿ5 ಅದ್ಷಲಿಯಆಲಿ ಕುಬಿ ಜ್ಞಾನಿ ಖರಳೌ ಜಸ, 

ಡಂ. ಲಾದ ಭ್ರ ಬ್ರ ಔಬ್ಯಾಬಾದ ಐವಜ್ ಕಲ 'ಜೆಯ ಜರದ (ತೆ 

ಈ. ಅಬೆ ಬಎಸಶಾಖಧಿ ಖಬುಾರಿ ರಿಬಲಿಬ ಅಲಲಿ: ಅಜಾ ಜಾ 

ಜೆಬುವಿಫೌಬು೨೨ ಭಿಜ್ಞಂಜೂಾಂಧು ಅಶಿ ಅುಖಾಜಾದ್ರಲ್ಞಾಯ: 

ಈನಾ. ಲ್ ಐ: ನಬಾರಔ ಖಾಜಿ ಭಾರ ಜ್ ಅಲ್ಲಾಶೌಬ ಆತಿ 

ಹಣ್ಣ. ಖಾಜ ಅಲಾೆಲಜುದಾಣ್ಞಿಯ ಅೀಕುಜೆ ಕಿಲೂಯ ಅರಈಂ ಇಯಬ್ರ 

ಬವಿಕು ಬೆ ಅಆಲ್ಲಕಳಬಲಜ ಖಲಲ್ರಿರ್ಲಿ ೬ 0 ಎ 

೨೮೫ ಆ್ಯಲ್ಬರಾಾಚಾ ಜಡ ಅಖಾಅ? ಅಸಾಜಾ ದಧ" 

ಘೋ. ಅಡಿ ಜಅಲೌಬಿಜ್ ಮಲಾಯಿ. ಆಈಿಳುೊಚತಿ ಕಲಿಯ ಲು 

ಅಯಿ ಲಾ ಅಮಿಂನ್ಲಿಶು್ರರರಿ ಲಭ ಐಳಿಕಂ ಅರತ ದಿಲೌಬ ಶು 

ಲ್ಲಲ್ಲಿವಿಶಾದ್ರೋಜ್ಞಿಯ: 

8 y 

ಅಲ. ಅಶೊನಿಕ: ಅನ್ನದಾತ $5 ಬಮಿಂರೀಿ ಮಲ ಅರಿ 
ಜಲಂ ಬಮುಲಿವ್ಪಿ ಅಮಬ್ಬಿಬೆ ಪ್ರಬಿಶ್ಯಾಜಲಿರಾಣಕೋಟ ಬುರೆಖಾಾಬುಲಿಇಅಅಾ 

oe ಅಲ್ಲರಿಂವಾಸಂದೆ ಬವಿಳರಾಣ3 ಜದ 06%9ರು. "ಆಳು 

ಕುಖಸೋಚೆ ಪಾರ ಈ ಬುರಾಂಉಶಾ 09 ಥಿಶ್ಲಾಅಕುಂಜ್ದಿ ದಿದಿ ಎಲ್ಬಲಿಂ 

ಘಾಕಾುಜಸೋಜೊಖ ಈರುಕಾಶಾರಲಿಎರಿ ಉಜಬುದಿಆಸ ಬರುರಿಲಾ ಉಲ ಜಮಿ 

ಅಲೀ ೮೫ ಬ್ರರಿಲಂರಿಅ ಇನು. 
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ಎ. 

ಎ 

ಈ.-: 

«೫. 

ೆ 4 
| ect. 

Ces * 

೮೧. * 

ಉಗ್ರ - 

ಇಇ ಅನೇನಿಜೆಲ್ಸಿಯಿ. ಅರುತಮಿದಔಆ೦ ಔಎಜ ಕ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ... 455. 

'ಲಿಆಂಖಾಹ್ ಎಜಾಂಬಿಆ ಲಾಜ್ 6ಃಕೂಲುಅ ಆಔರಿಜರಾಣಲ ಕದಿ 

ಅಟಜಾಯಾಶಾಈ ಶೌಜಾಖಾಖಿಲ್ಲಿ ಲಿಭಖಾಶುಬಾಶುಅ ಬುಕ್ಕ ಅಂತೆ: 
- ಇಆಸೆಲಔ ರಖಾ ಗ್ರೀಕೂಯರು ಬಜ್ಲಲ್ಲೀಲಿ್ರಲ.. ಕುಬೂರಾಾತಾಲ್ಕ (ರು: 
ಐ ಜ್ಞಾಅಲ್ಗಿವಿಬಂಲು' ಅಖೆಬುಲ್ಲಿ ರ್ಯರಿಂಲಿಲಾಲ ಬ್ರಮಿಜಳಿಯ ಜರ ಈ 

ಇರತವ 'ಇಲ್ಫಲಿಎಆತೆದಿರಾಂಗಳಲೊಡೆ ಅಲ್ರಾಅ ಕಾದ ಬಲ್ಲ 

ಬಿಜ್ಞಾರ೬ಬಿಶಾಃ ಲೋಜ್ಞಯ-- ಅಚಖಜಬುದ 8 ಕಿ ಓದಿಕ 
ಬ್ರಿಲಜ್ಭಾಯರಿಕುಗೊಬ. ಬ್ರಶಿಬ್ಬ ಖಾಲಿ: ಡಿಲುಪಾಶಾಜ ಯಸ: ಹದು 
ನಬ ಅಜಿಲ. ಮಿಲೆಯಯಲ್ಲು ಖು ಯ9 ಜಂ ತರಿ ಈ 
ಗಾಂ ದ ಬ ಉಜಲ್ರಜೆನ್ನುಹೆಉು' ಜರಿಹಾ ಅಂಧ: 
೫ ಕಲರಿ: ಲೌಮಯ್ೌ'ಲಾ ವಿಎಾಜಿಬ... ಯುರ (೪ ಬಹುರಿ ಈ 
ರಿಕಿ ಜಾ ಜಬ ಜ್ರ ಖಬು' ಪುಗ್ರಪ್ರಯ ಅರೇ ಆನೆ ಇಲ್ಲ 

ಅಜಐಕಾರಆಗಾಬೆ ಆಅ ಜಾರಕಿ 'ಅಲಿೆಲಿಜಜುಲ್ಲ ಬಲಿಐ'ಜ ಇಬ್ರಿಯ ಅ: 
ಜಾಣ ದಾರೆ ಘಾಬೆದು-- ಶೈಶ್ಲುದ್ರಿ ರಡಿ ೮ಾಾಾಲೊಂೆ ಔರ ಅಯಿ; 
ಎಳೆ ಖಜಖುರ ಈಲಗಿಡಿಲಿ' ಇರಲು: ರಿದಿಖಲಿರಂಬಜಿ ಜಕಲಕುಆಬೆ. ಹುರ' 
ಈಬುಲಿುಖು ಅಲ್ರುಬೂಯಿಕಸೆ' ರಧಲಿಶ್ಟುಆಣಿತಔಕು.. ಅಜಜೌಜುಲ 
ಜ್ರ ಬಿಲ್ಬಾದಓದಿ ಔರಿಬಅ ಇಲ್ಬಲಿಅಆಲಕಾಖಗೊಬೆರು. ಬಳು (ಈರಾಆತಿ. 
ಅಬೆೊದ ಲ್ಸಯ್ರಾಯೆ ೨ ಅದ'ಈಾದಿ ಬುರ'ಠಾಂಬುಲಿಂಂಖ ಔಶ್ರಲ ಜನಿ 9. 
ಅಲ್ರಿ ಇ ನಿಪ ೮೬ ಕುಸೊಹೊಳ ರಾಧ ತಿ ಹುಂ ಕ ಅ 
ತಲು ಲಿಆಅಿಖಾಪಂಖಾಲಿ ಔಜ್ರಳಉುರಿರ ಕ೮೮ ಜಗ ಆಮಿ 

ದ್ರಿ ಜಲಯ ಜಮಿಲಿಲ್ತ ದೆಬ್ಬೆ ಬ್ರಜಕ್ಸುಬವಿಳುಖ3ಅಬೆ ಬರ ಈ ಆಜಾ: 
ರಾ೦ಜಾ *ಲಗಿಐದಾರು ದೆ: ಇಜಾಂರಯಲಿ ಬಲಲರು. 
ಅಬಿ" ಅಲಿಖಿಲ್ದಳಯಬ್ಬ್ದ ಪುರ-ಈಾಜಾರಾಂಜಾ ಯಢೂಬೆ ಜು 

ಅಬ ಲಲಾಖಿಆಗೆ ಅರ ಈಬಲ್ಲ ಅಈುಜಬುಯರಿ ಲತ ಅರ ಂಯಆೆ 
ಅರ ಈ ಔಬಜಿರ ಅಚ್ಛಾ ಆಗೆ ಅಎಲೂಲಔ ಲ ಳಂ ಅಜಜ: 
& ಔಪ ಹ್ ಖ್ಲಅಖದಿಖಿಬಕ ಬಿೀಲಿಜಮಖಿಲಿ 
ಆಮಿ ಅಜಜಿ pS ಎಜಿ ಬ್ಲಎಯೆಬ: ಲಿರು: ಬುಟಬೂಶಾಅ ಮಿ 

ವಿಜಿ ಖಜೆಜದಔ RS ಅಜಾ ಜಾಜಾ ಈ ಇದಿ. ಲಿಶುಜುದ್ಧಿ 

ಲರ ಅರ ಘಶುಅ ಉಂಲ್ಬಈಚರಿಆಗೆ ಇತೂಬಬೆ ನಮ ಉಲಳಿಯೊ 



456 

ಲಿ. 

ಅಂ. 

ಅಭ. 

Ba. 

6೪. ಅನನ. ಅದೆತವಿಔ*ಂ ಔನಿಶಾಅನ್ಷಿ ಅಶ್ರು. ' 

ಜಅರುವಿಯಾಠ- ಜರಿಬನ್ಸಿಕ ಲಾರಿ ಭದಿಟಔಜಧಔ ಎಮೂ್ರಯ 
ಲೆ ಜ್ಞು್ಣಅೂರುಅ ಲಿಚಾಾಲ್ಲಿ. ಲಿಳುರುಉಬೆರಿ ಅ್ರರೆರ(ಬಬಅತಔಂವಿ, 
ಲೂಕುಜಿ ಜ್ಞಅರುದಿಯ ಐವರಿ ಅಬೆ ಜಲ್ಲುಳಕುವಿ ಅಆಕುಜಲ ಅಜ್ 
ಲೆ'ಬುನ್ಲಿಬಿಬುಖ್ಯೂಟ್ ಪುಮ ುರೆ.ಈಬಾವಾರುಲ ಅಮಿರ ಅಲ್ಲಿ ೮೫ 
ಖಳ ಇರು ಇಫೀಅಧಿಟೂಲಇತೆಸ ಇಲ್ಲಲಿಎಡಾಕಾಖತೊಬೋಯೆ ಕಲ್ವಅಜುಎಲ್ಪ ಲಿ. . 
2ಾಅಶ್ತಾಅಂಂಯಳ್ಟಾ ಇಯೆಲ್ಲ ಬಿಧು ಬಜ್ಞಬಔಕುಜಸೆ ಬೆಡ ಜ್ಯಲ್ಬಾಳುಳುಂಯಿಆಗೆ | 
ಲ್ಲಿ ಫಿ ಕ್ರಿಶಾದಿಲ್ಯ MER ಇಲ್ಫಿಜಾ ಅಬುತಲೆರು ದಜ ದಿಜಾಲಿಐ- eT 

ಅಔಿಬರ್ಲಿ ಅಿಖುಲ್ಲು ಅಲೆ ಘಾಯುಲಿಳಾಖಂ ಜ್ಞಜರ: ದಿ ಐಬಿ ದ್ರಿಜು 
ಭಂಯೊಂಸಬಿೂಿಲಾಣಲು ಈಖಸಬುದ್ದ ಅಿಬುಬ್ಬಾಛ ಜಲರಗದಿಎಯಿಗೆ ಬ್ರ 

೮೦ ರಿಬಿಬೆನಿಎ ನೀಯೆಐ ಲಾಜ್ ಜಿಲ್ಛಾತ್ರಕು ರಿಜುಯಂರಾಈದುಂಕ: 4 

ಜಿಜರುವಿರಿ8ಆಸ: ದಿ: "ಕಬು ಔಬಾರಿ- ಅಜ್ಲೌಬುದ್ಧಿ ಬಜೆ 

ರಿಲರಬೂಯಅತೆ. ಅರತು ಈ ಲಿಜಾಜ್ಛಾ ಬುರಈೂಜಾಲಿ 2ಇರುಜಾ ಲದಿಲರ 

ಖಾಲಿ ಈಶ್ತಾರ್ರತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ವಿೆಜಂಆಜಿ: ಜ್ರಿಜುಯಿಅಲಲ್ಲಿ 

ಬಲ್ಲರು ೮ಖಲಾಲಾಸ್ಟು ಲಿಯೊ ಅಯೆಬ್ರಬೆ ಬ್ರಬಿಕ್ನಾಬಿಕು. 

ಭಟ ಭುರೆ ಘಶಾಬುಲಿರುಲಾ- ಅಬು ಇದಿಬಲಿಬಾಲತ್ ಲೆರಿಃಂದಧೆ ಧ್ಯ. 

ವಿಟಪೆಸಜುಠ ಬುಲೆ'ಾಾಂಶ್ಚುಯಿ .. ಲೊಜುಜ೮ಆಸೆ ಲಿಜುಜ್ಜೂ ಲ ಜಜರುಬಅದಿ: 

ಈ ಬಿಎಬಿ ಫಜ್ಬಳುಐೆ ಅಖಾರ) ) ಕಿ ಲಅ೨ ಜಿಟಿ ಫ್ಲೀವ 

ಲ್ಪ ಲಂಬೂ ಅಿಜೂಲುಲಬಲದೆ. ಮೆನ್ ಜೀನ ದಿದ ಅಜ್ಲುಳಃ. 

ಅಆ ಆಬಾಲ ಜಜ್ಲುಲ್ರಕುನಿಅಾಐಿ ಬೆಲಿಜಾಲದಿ ಓಂಕ ಬುಜ ಶಿ 

ಖೌಯೆಯ- ಅಖಖಬುಲ್ಲ ಆಖ ಅಲ್ಭುಅ್ಲಬ್ದಂಲ' ಕಿಮ ಬರ (೫ 

ಆಗೆ ಅನಿಂಜು]ಲಅಾ ಬುದೆಕ್ಸು ಬರಲಲಲ ಲಾಬೆತಿ ಅಿಜಂಬಲಬ್ದಾ 

ಅಜಿ ಔಜಲ್ನಜಂ೨9ಆಸಿ ಇನಾಸ ರ್ವಿಜುಲ ಮುಭಜು ಅಲರಶ್ಛಾಡನಿಅಾಜಾಜ್ಟುಯ ೬ 

ಮಲಿಟಮಿಲಿ 5ಜಿ ಜಅರ:ಐಂಅ ಲ. ಬಲಿಜ ಔಲಬಿಬ ಜೆ ರೋಂ 

ಲೀಕುಖಿ ಆಔರಂಾಜ್ದಔೆ ಬುಲಿ: ಜಿದಿಖಲ್ಲೂದಿಲ್ಲಿ' ಅಮನ ಲು 

ರಾಲಿ: ಅಬಿ ಲುಬಯಮಿಅ ಅರ ಈ ಅಬುಲ್ರಲಿರಅಬುಲಿ ಒದಿ 

ಜಯ ಆಬಾಲ“ ಲೀಬ'ಕ್ಯಲಾಉ ಬಮಿಫ ವ ಅದೆಬ್ಬಬ ಪ್ರಜಜ್ಸಾಬಲಿಕ 

ಬೆ ಬುರಘೊಬುಲಿಲಳಾ ಛಲ್ಸತ್ರರುಖಾಮಿತ 'ಬಿಕೌಜಹೂಲಣ. 

ಜಲಾಆಾರು ಲೆಲಿಖಲ ಎಬುಲ್ರರಿರಾಭುಲಿ ಕHವಿಆರಿಬಠ ಜರ ಈ ಠಿಖಿಬಿ 
ಇಲು ರ್ಥದಿಬ್ದಿೀಂವಐ 



ಸಲಿ: ಜರಎಲಿಶಲ್ದದಯ.. ಅಂತ ರಾಧಿಸರಿ ಔಲಶಾದಲ್ಗಾಬಶ್ರವಿ. 

Bs 
ಈ. 

© .. 

- ಆಿ5ಬನಜಾಧ: ಖಿ: 'ಔಖಂ8ಲ. ಕ್ಥಚ್ಛಾ್ಯಜುಯಿ: ಸಮಿ ವೌಬಿಖ 

ಔರ ಅರಾಬದಿ: ದರಿ. ಲಂಬಂಾಂಔಲು ಲ 

ಎಲಾಲ :ಅಠುಲ್ಲ ಕಬ pede ಅಔಿ 6ಬ ಆರಿ 

ಬಾಚಲು ರ ದಾಗ: ಅೌಲಈ ಖೂಲಶಾ' ಇಟೆಬಬೆಬಟಕಾಬ'ವಿಕು ತ ಜ್, UL 

ಅನಅಬೂಬಜುತರದೆ 'ಜಬಿಕುಶಾಯಿ ಅಟಮಿಜ್ವಲ್ಲ ಅಲತಲಜ್ವಲ್ನಲು ಲಿಲಿ 
ರಾಜಗೂಾಲಾಯೆ ಈರ ಘೂಬಜಿ ಜಲಿಯರಲಾಯ CE ಮಿಜ್ಜುಬಡಔ ಇಲ್ಲರಿ 
ಇಲು)ದ್ಧಿಲು ಲಲಿ ವ್ಯ ರಅಗೆ ಮಖಾ ಅವಟಿ ಇರಲ್ ದ್ 
ಪ್ರೀಬಿಸ್ಟಾಲೆಿರಾಲಗೆಂದೆ ಅಣ ನ್ರೀೂಜಾಂ ಇಲೆ ಶಾಖೆ: ಜಾಲ್ಲಿ D೫ 

ಆಲ ಅಂಬಲ ಕದ ಆಬಿಖಂದೆ ಜ್ವಾಲಾಲಾ ಯಾ ಕಲಿ ಆ 
ಜಬ. ಡಲಿಯುರುಖಾಳಯತೆ: ಲಿಅಲಿರುಖೊಬಕು ಬರು”. ಔರ ಈ 
ಖುಲಅಿಜಕಬುರಲ್ವೂಆ ಆಳು ತ ಅಜುಲೌಬಾಲ್ಮ a 1 

p ದ ನಾ ಛ್ i i Kk > Fy ಅರ ಫಾಯಿಲ್ ಬಲುಖಾಲೂಂಔ ಆವು ಅರುಬೆಳುದಿ ಜಾಲೆಜ್ವಲ ಲ್ಲ $ 

ಲಾಳಿ ಸಾರ ಅತೊಾಬೂತ್ ಶಾಲಿರಾ ಅ 556 ಜಮುನ ಜೆ. 
ಎ ಳು ಆ 

ಅಟ ಅಲರುಲಖಉಬಿ! ರಾ ಔಕು.. ಆಜ್ ಬು ಕಿರಿ ಅಲ ಜುಲ 

ಉರ ೨ ಎ ಅಇಶಾಜರಆತಾಈಜಾಜ ಬುಲಿ ಆಲೆರಬ ಜ್ರ ಬದಲ 

ಈ. 

- ಿಫಜಾಜಾಲ್ಲಿಬದೆ ಹಲ್ಣಳುಲುಜ ಸೌ. ಕಾ 

$ 
 ರೋಸಾಜ. ಅಜ'ಜಸಬುಕ್ಕಿ ಆವಕುಣೊೋಬ' ಅಈ8ಂಔ ಬುಲಿ 

೫೦ ಜಬಾಟಿ ಲರ್ ಈಯ್ದಾಳೀಧಶಅ ಲಕ ಅಬೆ ಬತಿರು ಇಡಾ 
ದೋೊಣಔ ಸ ೩ರ ಆಲ ಸ ಚ ಬೈಅಸಸೊಕುಯಿಳೂ $6೮ 

rd ಬಂ ಲತಾನ ಬ್ಯ ಕುಜ ಥು ಬಿಲ ಜದ ಜರಿ] 

ಜು ಅ೯ದ ಆಸನ AU ಲ 

ಯಲ್ಲಿ ಬಿಟಿಖ್ಸಾಜರಿ ಬದಿಕುಾಆಬ: ಅಜ್ಜು ಇತರ ತ ಅಬಬಾಡಿ 2 

ಅರ ಈೂಲುಢಿ ತ್ನು ಲ€ಕಲಕಬೆ ಅಂಜಿ ಜಔ ಹಾ oe 
ಪಜ ವ್ರ 

ಎಲಿ ಅಿಚೆಲಿರಜ್ ಅಂಬೆ ಲಿರುಲ್ ದೆಲಾ ಎಲ್ಲಿಂಕಲಲು 
: ಖೊಟಿ ಇಬೂರ3 ಜೆವಿ ಖಾಬೆಬು. ಲಬ. ಇಲದ ೮ಎ? 

ಲುಜವಾಜಾರರು ಅರು) ಇನಿ ಲೊಕುಜ್ ಕಲಂಯ ಬರಿಳಲ್ಲಿ ಇಯೆಬ್ಬೆ 
ಬ್ರಿಬಜ್ಞಾಬಿಬಿಕುಜೊಬೆ ಜಾರ ಈಜಾರಾಂಉಶಾ: ಇಡಾಕ ಅಬು 
ಅಂಜಿ. ಆಲಿರಿಲಿಅ ಇಲಿ ಔಅರಿ. ಅೀಕುನಿಣೆ ತರುಲಂಯೆ ಅ ವಿದ್ಧಿ 

Huu. 



458 ಐ ಅಕೌಲಿಆಲಬಿ. ಅರು6ರ ಔಪ ಲೈಜಶಾಲಿಲ್ದ ಆಶ್ರಾಜಿ - 

ಅನಿರಯಾಣಿ ಉಜುರಂಕ್ಕಿ ಲೊರೆರಂಲಿ ಇಲಾದ ಖಿೆಪಲ್ಲೋುಂ ಶಾಡಿ 

ಉಲ. ಜಬ ಲಾಅಾಲುಳಿ ಆದಿ 6ಓಲರುಲುಈ ಅಖಾಂಬೂಕಿಮಿ: ಅಟಿ 
ಅಲಾಲಾಯೆ ಜರಿಐನಿಂ ಜದ ಲಿಯಾ ಅಉದ್ದವಿಂಜಾಲಿ ಆ ಆ 
ಎರಿ ಲಾಲಿ ಖಾರಿ ಅಿಂಕುಜ ಅ i ಆಲ ಲಿಾಶಾನ್ರಿಲತಿ 

ಆಅ ಆಶು: ಬಂದ ಕಿಂಗ್. ಓಂ) ಔಬ ಕುಮ ರೂ ವಾಜಾರಿ 

ಅಣ. ಎ್ದರಿಜಠಕುಣೊಬಿಲಿ ಖಿ ಭುಮಿಂಲ್ಮಲಿ: ಜುತಿಜಔ ಶೆಲ್ಲಿ 

ಚುಲಾಶುಅ ಅಲಲಾ ಬಜಾರ ವ ಜದಿರಬರೆಬತಳಿ ಇಜುಂರುರೂ ಸಹಾ 
ಅಜ್ಮಿಯಲ್ದಿ ' ಆರ. ಲಾರಿಬಯಿಲಿ€ಿ ಅಲಿಕಂಜಾಲಿ ಆಶ್ವಾ್ರ್ರರುಐರಿ 
ಉ೦ರಿಕು. 

ಲಾದರಿಜುಳಿ ಈಾಳಜ್ಲ್ಬ ಜವ ಲೀಲಿಜರಿರಿಲಿ ಐದ ಗೋಲಾರಿ ರಲು 

ಅಕುವಲಿ ಅಎದರಿಂಲಿಅೂರುಟಿ ಆತೆ ಆವಿ ಪುರ31ಲ ಅಂಬೋ 

ಆಲ. ೨5ರ. ಈರಿ ಬಲ್ಲಿಜ್ಛಾರ ಅಜಾಲ್ಲಿ ಬುಲಬಲಿತರು ದುಕಾಂ 

ಆಶ್ರಿಸ್ತಾಲಿ ಹಾಲ ಘೂ ತಂದವ ಉ9ಜರಿ *ಇಲುದಿ ಬೌೆಜರ ಇರಾ 

ಬಬ ಅಸ ಇತಾರುಜರಾ ರಜದ ಅಮಿಂನ್ಸಿಅಜಾಳಕ್ತುತದಿಣ 
ಲಿಐ೦€ ಘಜರಲಿಅಜಾಲ್ಲಿ ಅಳೂಕುಬರ9೮ಎಡಿ *ಅಾರ್ಮಿಶುರಿಲ್ಲ. 

ಉಣ. ಅೀರುಜ ಇರಾರಭ್ರಲಾಯಈ ಜಲಯ ಅಠೀಕುಲಲಲಿ ದಿಲಿ ರಲು 

*ಲುಆಚರಿ ಆರಲಿಅಾಣದ್ಲಿ ಅಜಶೂರಿರಿ ಉಡ್ರಿಬಂರಿ ಇಶಾಡ ಜ್ರಲ್ಲಂಯಹತೆ 

ಅಭ. ಜಜರ(ದ್ರಿ ಇರರ ಎಲ್ಬಲಿಎಳಲರುಆಗೊಚರಿ ಬಕ್ಕ. ೨ಔರು. WE 

ಅಜುಡಿ ಬುಲಾಯಿ೫ಗಸೆ ಠ್ರಲಶಾಆರರಿ ಎಫೆಯುಬಂ 5864ರುಜಲ್ಮ 
ಆಈ. ಅಲಲ್ಸಿರಿಸ್ಯಾಯಿ. ಇಲುಲಆಂಉ ಅಕೆರಮೂಾವಿ ಒಲಿ ರಾರಿಂ ಕೌಟಿ 

ಎ ದಿ-ಇಲಲುರಳಯಗ ಐಲಿಇಲಾಲಳಿ ಆಜಖಬುದ್ದಿ ಅಶು 
ಜಿವಿ ಇಲನವಿಶ್ರರರಿಖಲe ಜವಳ” ಕುಲ್ಲ ; ಅಬಾಲ ಎಡಿ 
ಐಠೀಜೆ ಲರು ವಿಜಖಾಳ್ಳುದಿ ಲೋಬ ಜಃ ಅಖುಲಾಪ ಜರಿಯಲಿಯಜಸೆ 

ಟ. ಏತಿ "ಐನ ತ್್ ರಿಬೂಹಜು೦ ಲುಲೂಲಔ. ಜಿಜ್ 
ಣ್ಣ ಉಡಿಬಾಲ ಡಹ ಅಜಿ ಅುಅಜರಿ ಕಬ ಲ್ಲಪಿಕ್ನುನ್ಷ ಅಬಲೆ 8 

ಔಣ. ಎಖಔ ಮತೆ ಕಾಯಾ ಈಿಜುದ್ವಾಯ. ಜಶೋಂಐಜರ ಶಿಖೆ 

ಅರು. ಆಲರೆ.ಲಿರಿ( ಕೊಲ ೮೮0 ಅಜಡಿ ಜ್ಯಳಿಶಾ ಅಿಆಯಚಿ 
ದಾ. ಆ್ವೀಲಿಜ್ಟಾನ ಅಖ್ಖಬುದ್ಧ ೮ಔ ಅಬಲ್ರರಿರಕುಳ ಅರಳಾಐ. ಜತೆ 

೮೧೫೨. 



ಲ ಆ533955ೇಂ. ಇರು9ರ:ಈ.ಾ1ಂ ಆಯಾದಿ ಆಶ್ರಾಖಿ: 459 

ಲಿಜಔ ೨ರುಡಿ ಜುಲಾಯಿ ಪ್ರಾಣನ ಇಲ್ನಿದಿಂದಾಡಾಗಂಬೊಣಿ 
'ಇಠ£ಾಲುಚುಲ್ಲ ರಲಿ ಅರುವ ಕ ಬರಲಿಶ್ರಕುಲಿಯಿ ಔಲೆಟ ರುಡಿ 

ಮಯ. ಆ 

Gs « 

( 

ದಿಡಕಾಹಾಸ್ಟ್ರಾಲಿಕು ಸಾಸು ೮ ಡಿಲುತಾರ ಬಿಲಿಖುಖಜಾಥಾರಿ. 

“ಸುದಿ ಆ ಅುಜಖಾದಿ ನಿಲಯ ಅರ ಈ ಲಾಶುಲ್ ಅ್ದಿರಿಬ 
ವಟಿ ರೊ ಿಖಾವಿಖ ಜಬಲ್ ಜರಿದ ಅದೆಜ್ಸಿಬ ವುಬಶ್ನಾಜಲಿ 
ಜುಖಸೋಬಿ ಜಾರ ಘೊಬಯುದೀರಲಖ ಐಿುಜಾಧ್ದಿಕಶಾರಾಶು ಜೆಲಿಜಜಂರಿ. 

ಆಈ. ಲಿಹು ಬಾರುದ್ದಿಲೊ ಐಲ್ ಅಶ್ತಾಖಸ2ರು ಬಠಿರಾಜ್ಬಾ 
೧೮ರಚಲಿದ್ದಿ ದೆಲುಖಖದ ಅ್ರೂಜಾರವಿ ಈರಿಬಯಿಾಲುಾ98 

ಯಿಯ ಪಂಜರ ಯಡಿ ಎಜಾಔ ಅಜು್ಗಿಶೌಲಿ್ದ ಸ ದ್ವಿಜಾ 

ಬಿಜ] ಐಂ ಬಮಿಂಬಾರತ. ಈಜಸಲೌಜುಲ್ನಿ ಬೆ: ಮಲ ನ 

ಔಣ ಲಜೆಯ 5ರ593ರಿಖಾಶಾರ್ಮ ಲಾಲಬಿ EB 

ಲು ಅಾಲುಸ್ ಬಲೆಯ ಅಡಬದಡೆಔ pr ಣಿ ಬರಾತ 

ಈನಿಲದ್ರಜಔಿಬ. ಬಿಂಬ ಬರೆದು ಯಿ ಜೌ ಔರಿಬಕ್ಕೆ ಶೂರಾ 
೪3) ಕಲಲ ಲಿ ಉಂಡ ರಾಳ ಐಲು ಜಂಟಿ ಡಿಎ 

ಹ 

ಅದಾ ಲೀಲ ಭ್ಲಳೆಬಳಿಆಬದಔ ಈರ ಇಜಸಲ್ವೆಯಬ್ದರಿ ಇ ಕಾಡೆ 
ಉಸುರಿ ಲ್ಲಿಲಿನ್ಣ ನಿಃಕುಲಿರಿಅಖ ಅಜಾಲಿಲಾ ಬಿ5 ಸು ಚಿಲಿ ೨ರಿ3 

ಅನಿ ಅಂವ್ದಿಶುಲರೆಕಿಎ": ನ ಅಿಜರೋಂ್ಞಲಿ ಈದ ಬಂರುಲ್ನಿರ 

ಇಯ ಪಾಲರ ಆಸರ ಹೃದಿ ಉದ್ರಿ ಕ5ಂಬಳಅಾಬುಲಿ ಲಿಜ 
Bo [os EN AE, ಕಾ ತ 

೮೪ ಔರಿಖ ಡಔಸೆಬ ಅರ ಅನ್ನಿಬಿಯ ಅಂಬ ಅಜರ ಬಿದ್ಲ: 

ಜಾ ದಖಿಬಿಕ್ನ ಈ ರಾದ ಬ್ರಿಜಜಾಬವಿಳು ಬಾಣಿ ಉಡಿರಯ ಜಾರ ಬು 
ಮಾ 

ಠಾಸಶಾ ಲಬಿಬ ಪಿವಿಲಿ ಅಠುಸ್ತುಣ-. ಅಜ್: ಬನಮಿಕ್ಟಿ ಐಠಿಜದ್ರಿಲಿ 

ಜದ ಅ35 ಬನಿ ಔಶಿಂಯತ್ಲ ಅವರರ ಲಿಜಲಿಬಶಿಂನಿಕ್ಪಾ ಬುಲುಲೆದಾ 

ಬಾಯಿ 97 529 ಶಿ ೮೮೦ ಾದಿಶಾಬ ಜಲಜ ಇಬಿಯದಿ ಉದರ 

ಆಶಾ ಇಂ09 ಲ್ವ, ಲಿಂರುಜ್ ಸಆಶಿರಯಾಯೆ ಲು 

ಖಾಕಲರೀಚಿದೊಸಾರಿ ಡಿ: ೫1 ಜ್ಲಾಶಾಖಾರಲಾಯಕು 5 ಚ್ 

ಜರ ಈ ಡಿಶ್ ಜ್ಞ ಎಳಯದುತೆ ಇದ್ಲಿ ಜುಲ ಶೆದು $ ಅಂದ್ಟಿರಿತಿ 

ಕಖನೆ ಮಿಲಿಜಮಿಂರಿಆಿ ಈ ಫನಿಜ್ಞಾಲರಿಔೌಿಕು: | 
cl 

ಗಾತ ಸ 



169: ಇದ್ರ: ಅಸೌನಿರಲದಿ: ಆರುತಿ) 2232 ಈಶಾರಲ ಆಶ್ರಯ. 

ಇಇ: ಅಾಜಿಶಜಾಧಿ: ಜುಜೆ ಈ ಅಂತಸ ವಾವಿಬವಿನಿ: ಜ:ಆಜಲಿ' (ಜೆ 
ಅ.೨ ಅಲಾಂನಔಮಿ ಅಬೂ ಅರಿ ಈಠ "ಬುಜ ಅಜಾರೂಜಲುತಿ 

ಬೃವಿಯೊಳುಔಖಕ್ಕ "ಅಲಕಾ ' ಅಖಾಲುರೆಲಿವಿ  ಈರಪಶೂಾಲೂಂ88 

"ಅ: ಇಜಂಡರಿ ಢಿ ಬಾನಿ ಅಜರ. ಲಾರ ಜಲಜ ೨ 

ಅಲಿ ಲುಜ್ಯಾಂಧಿಸತೆ ಜಿಬಿ ಬಿಜು ಜೌಐ ಉರಿ ಈ 

ಸಟ: *ಅಖುರೊಬಔ ಇಲರಿೌಯದಿ ಅಜ್ಪೌಟುಲ್ಯ ಲಿಖಲಿಬದಿರ  ಜ್ವದ್ಧಾಯೆ 

ಈ. ಜಾಈ -ಟುಿವಿ. ಅಇಠಾಲಯ - ಜತಿ ಸಸೊಲುಯಹದ್ದಿ ಭ್ರಶೀಖಔ . ೨9 

| ps ಅಾಜಿನಿ ಜನಿ ಅಂಜು ವ್ಯ ಕು ಜದೆಕೌ 

ಭುಅಖಂಕುಿ ಅಾಲಲಿಕು "ರೆರಿಖಿಬ ಅಂ ಬಿಜು ಅಕಿ. 

ಈ. ಲಔ ಆರ 6 ಬಂಡಿ ಎಳಿ ಜಬ್ರಾವೇನೆ ಒರಿ ಶಾಂತತೆ 

ಅಂ. ಈರ ಈಜಿ ಆತಾಂ ಅತ ದಿಶಿ. ಸಖಾ 

ಕಸಾಲಿ ಕಲಿಜದ ಈ ನಮೊೂಜಾಲಿ ಕದಿ ಈ ಅಲೆ 

ರಾಂ. 'ಡಿಯೆಬಿ. ಲಿಇರುಲಿ ಎವೆ ಲಿಜಲಿಬರಾಾರು ಅಕೆ ಲಿಜ್ರಾಯ ಲುಖ್ಯಾಲಿಲ್ಲಿ 

ಆದಿಶ್ರಾಯಿ ದತ ದಂ ಜಾರ 

೮೦೬. 'ಲಾಬೆಲಿಢಿ ಐಜಿ ಅದ್ರಿದ್ದಿ ದೆ ವನಿ ನರದ ಔ್ಷಂದೆಕ್ಷಿ 

ಅಂಬೆ ಆಉಊರಿರು ಅಜ ಜುಜ್ಯಾಲಿಆರೆ ಬುಲಬೂರುಅ (ಹದಡಿ 

ಅಔಳಲೀಬಿಶಾ ದಿಪಿಬಿ ಅಜ್ ರುಶ್ತಿನ್ಷ ಬಿವಿ 99 ೨೮ರ ಈ ಎಬಿ 

ಬಿಾಜಾಲ್ದಿ ಅ ಬಅುಅಬಡಿ. *ಲಂಖಾಜಾ "ದೆಲಬ. ಜುಅಿಜಿ ಅರ ಈರ ಈದಿ . 
ಇ ತ 

ಗ್ರ: ಪ್ರೀಯ. ಇನತನ ಮಾಲವಿಬಮಿಂಜಾಾ ಜುಮಾದಿ 

ಲು ಈರ ಅ ಮಖಾಜಔ ಆಆ ವಿಬಕಾಜನಿ ರಲಾಶಾಶಾಅನದಿ ಅರೆರಬು 
y 

ಆಂ. .ಅ ೮%.  ಬ್ಲಬ್ಠಕುಔಜ್ದಾ ಅ ಬೀಸ ಇಯಾರಧಿ್ಲಿ ಖು ಅಲಾಲ್ಕಲತಿ 

'ಅಜ್ಖಾಬಲ ಐಜಿ ಹ ಜೆಜು ಅಶಾಅಬಾರಳ ಲಿಾರುಶಣೆ: 

ಅಲ. 9ಜರಿ ಅಅ  ಜದ್ರಿಬ ಈೆಜುಅ ಅಲೂರ. ನಿಜ ಐತಿ 

ಇಲುದಳ್ಟಿ ಶೌ ಅಲಿಠ ಕೆಲ ಅಬೂರ$ಖತಿ ರಬಿ ಲು ಇತ 

ಉಣ್ಬ. ಉಯಯಿ ದಿತಎಲೌಳಿ. ಜಿಲ್ಲ ಅಶ್ಟು ಅ ಲೆ ಅಖುೂಭೂರತ 

ಅಂಜ ಅ ಲದಿರಾತಾಕುರೊಂಔ ಲಿಬಕ ಅರಾಕ ಆೆ 



ಹಾ 

ಈ. 

ರೆ ಠೌಾರಿತಲ್ಗ ಇರು3ರುಡಿ3ಂ ಡ್ರಿಜಖಾಣರ್ಲಿ 'ಆಶ್ರಾಣ..' 461” 

ರ ಕ k x ಶಿ 4 ಸ 

ಜಾಲೊಾಲ್ಬಿ ಅಜ್ಖೌಬುಲ ಈ ಉಡಿಲಾಆರಾರೂಐ ಲಿ ಆಖ 
= 

ಅ ಐ ಆಸರೆ ಔಕೋಜರಾರೋಜರೊ ಈರಿ ಆಕಜಿರುಜ್ ಜಾಳು 

ಲಾಸಾಹಸಐಡಿ' ನಿಜ ಪಂಜು ಔಶಜಲ್ಟಿ. ಅಅಬಲಖ! ಅರ ಸೆರೆ 

ಬ್ಯಾತ್ಮಶಶಾ. ಈ ಜವಿಲಲಾಲದಿ ಕೂರು ಅಕುವ ೮೫. 
ಖುರಆತರಿ ಇಅುಗ್ರ ಈ. ಅಪಸಖುಿಬುಲ್ಧಿ ಆಅ ಧಾ ಇರಾಜರುಸೆ 

ಜಲಶ್ತಾ ಜ್ಬು೨ರಾರಈಿಲ್ಯ ಕೆಬಿ ಆಜಾತಬಧರತಿ ಅಕುಣ ಆ 

ಹಿವಿಕುಅಿರುಣಿ  ಬುಲಪ್ಪು ಅಸಾಬುಳಿನೆ ಕ ಲೆಬು ಅಬಿ 

ಎರತಿ. ಎತ್ತಿ ರಣೆ ಅಳಾಬತಮೆೊಲಿಠದ್ದ ಲು ಇಜೂರ ಅಜ 

ಅಶ್ದು ಈ ಲೆದು ಅಖಬಾರತಿ ಲಿಂಕು 
5 

ಅ) ಕರು ಜಾರಲು 

-`ಲಿಐಿಜಾ ಜುಜದತಲುತಿ ಜೇಬು ಖು೮ರಳ ಎಜಾಜನಂಿ ಉಚೆವಿತಾಈ9: ಅಧಿ 

ಖಾದಿ  ಬಿಜುಬರುಜಖ್  ಬುರೆಶ್ಲು ಬಾ ಕಲಿ ಅಬಾ 
ಧ್ಥಿಯಿತುಜಿ ಜು ಈ ಬಲಿಔರಚಾಲದ ಔರ ಜಾ ಜಿ ಬೀಬಿ) 

J ಭಾ ಸಾ. 8 ps ಮಿ ಬ್ರ ಬಿದ್ದಿಪಫಿ. ಇ್ಬಿಿಜಬಿಲಬನ್ಲ .. ರರಾಜ ಶುರ ಅಶ್ವಾಶಾಯು, 

ಅಡೆ ಅಲ್ಲರಿಬವುಕುಣೊಬೊಖ ಬಮಿಲಿಬಮಾಲಿಔ ರಡಿ" 
ಲತ. ಲಿಇರಾಲಟೆ ವಲ FOSS Sa i 

ಲಬಿಬಮಿಲಿಜ್ ಲೃಜಾಜಾಿ ಚೆಲು ಈ ಔಶಶಾಯಿಂಯ ಮಿಲಿ 

ಲವ ಅತ ಬಲಿ ಉಬಿ ಬಾರತಿ ಈ ee 

ಅಬ  ಜುಳ್ದಿ ಅರಖಾಖ ಲಿರಿಬಪಿರಿಲ ಈ ಲಬ 

ಬುರೌಸಜಾ ವ: 'ಕ್ಯಇರಗೆ ಬಾ/್ರಿನುಖಖೌ ಅಶ್ಲಾಜುಕ್ಷು 69 99 

ಅರ ಈ ಅರೆರೆೊಆಿಜ3 ಈ ಜಲಾರಜ್ ಉಗಲಾಜಾಶಸ ಸಿ, ಜಿಬಿ 

ಬವಳಿ ಅವೆ ಸೆ ಬಿಬುನವಿಕುಣಣಬೆ. ಪಾಲೇ ಕೊಲ ರಾಂಶಾ 
ಅಲ್ಬರಿ ಎ ಘೂ ಇಹ ಸುವಿ ಇಜಾರಳಿ ಅಲೀಜುಬಿ ೨ ಔಜಬಿಖಿ 
ಅಲಿಯ ನವಿಕುಜ ಎಬ ೨ ಲಿ*ಲಿಜತಿವಿಲ೦ ಎಸೂಕುಂಬುೂರಿ ಅೀಕುಣಿ 

ಉರೆರೂಯ ೫ 'ಅುಬಯತಖ ಲಲಿಬಪಿರಿ೨ಿ ಅತೀಕುಂಬುರತಿ. 
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ಈ... 

4. 

೧. 

ಜ್ರ. 

ಈಣ 

ey 

hak 

೪. 

ಇ. ನಿಶೆಯ. ಇರುರಿನು 9೬೨ ಔಲಜಾದಲ ಜಲ್ರಾಜ - 

ಜಜ್ಜಿ ಪ್ರೆಬಲ್ಲಾದೆ ೂಥೆಲ್ಸಜವಿರುಣೊಜೆ ಜದೆಕಾಖಅಯಿರಂಲನೆ ಔರಿ 
ಅಡೆರಐ ಆಲ್ಲಿ ಆತೆ ಉಲ ಅನಿಲ ಕುದರೆ ಸಜಾ 
ಬಿ ಬುರಡಿ ಒದ ವಿರಿ ಖೂಯಾಂ ಬ, ೧88ಜ್ ಜ್ರಾಜರಣ : ಬಾಜ್ 

ಇಸವಿ ಜುಬಶ್ಕಾ ಬಾಬೆ ಇಡೆ: ಬಬದಿಕುಆಸೆ ಬೆ ಜದಿರಾಲಾರುರಂಐಔ [os 
ಈಖ) ಬೆರಿಶಾಯಾಯಿ ಉಪ ಲಿಃಬಿಬಮಿ೨ ಖಾ ಅಬಖ ಜಾ 
ಸನ ಬ ವೀದಿಎರೂರಿಆತೆ ಈ ಈರಿ. ಅಬ್: ಉಲ 

ವಿಃಲಿಖನಿಂ ಶುೂಲ ಅಾ55ಜಿ ಜರ ತಾಬಾನಾಂಂಶಾ ಗಂಥಿ ಬಳೆ 
ಖುರಎಸಲಿ ಅಖಾಬೂಬಲ್ಲಿಲಿಲ್ಲಿ ಕೆ. ಅಂಲಿಲಲಲಿಕುಖಬೆ ಯಜಿಂ 
ಲ್ಪರುಯಿ ಅಲ ಉರೆರಖುರಂಜಣಿ ಅಲಿ, ಆರಔರಯ ಆಧ್ಯ ಆಸಿ 
ಈಖ ಪಜಯ ಅಶಾಂತ ಕುಬೆಖರ ಅಜಾ ಕದ ಅಖಾರ 
ಬಿಃರಿಬರಿಲೀಡಿ ವಿಳ ಖಂ ಐ. ಹೊಲಿ ಔನ ಅಜತ 
ಅಬು ಆರೆರಂಬಡಔಕ್ತಿ ಆುಜಖ ಎಲ್ಲರಿತಲ ಖೊಯುತಾ ಅಜಬಿರು ' 
ಅಜಖಮಿಲ ಉಂ ಪಾಳಚಾಳಗೆ ಉರರವಿ ಅರೆೇಯ್ಞಾಜಸ ೫. ರು 

ಲ್ಪ ಉರಿ 5ರೆಯಾನ್ದ ಬು ನರ ಯಳೂಲುೂೂಖಾಸ ಈಡಿ ಣೆ 
೨೦ಎ ಚಸೊಲ್ಲುಆಸೆ ಇ ಬಾಳಿ ಐ ಖ ಆಸೆ ಮ0ರಿಜು ೨9 ಶಿಖಅನ್ಷ ಜಈಅಹು 

[ಸ ಇ ಗ (ನಾ 

೯೦೮ರ. ಜಾಶಜಾಲ ದಿ ಅ ಗ್ 'ಜ್ರಾಶ್ರಾಘಮರ ಈ ಅದೆ ಈಜಿ - 
ಜರಿ ಹ ಹತವ ಹುಲಿಯು ಶಾರಿ ಜೌರಿಜುಎಲುಂ ಉರ್ ಶಿ: 

ಭ್ಯಾತಿಹೊರುದಿ ಅಲ 'ಉರೆತೆಜು ಸುಲಅಖಸುಖಾಧಿ ಎಂಗೌಿಎಕಾರ ದೆ 
ಬಾಲದ ಬಜ್ಲಾರಟ ಖಳ ಅಜಖಖಬುಲ್ಲ ಜೆಜು ಎ೭ಔಿಎಜುಣಿ 
ಅಂ ೫ ಲಿ»ಲಿಬಮಿರಿಲಿ ಲಿಐಉ ಅಂಬಿಯ ಬಿಬಿಸಿ ಇಲಲ 
6 ಬಾಜು. : ಈೀಕುಯಜ್ಸ ಅನೆತಂಎಜಿ ಔರಿಂ ಅಜ ಇ೦ಲ್ಬಲಿಎ ಲತಾ 
ಗಜ ಐಶದ್ರಿ ಜುರಆಸೆದಿ ಇಜುರ್ನಾಹಾರಿಹಿ, ಭಂ ಎದಿ 
ಆಘುರಾಗೂದೊಟೆ ಕಿಜೆಳಿವ ಅಶಾ ಜಿಯಾ 2 ಮಿಬಡಿ 
ಜಾರೂಶಾಲಸ ಶಾ ಇರುಔ ಆರೆರಲ ಆಆಭಲಿ ಛೀ ಏರಿಕ 
ಉದಾರಿ ಜಾತಿ ಪ್ರಿಜಜ್ಯಾಯರಕಾಆತಿ ಖೋ ಕಜ ಅಂಜದೆ 9ರ 
ಅಜ ಆಲಅಣೋಾಟೆರಿ ಜೂ ಶಾಲ 2, ೪ನೆ ಪುಬಶ್ನಾಬಲಿಕು 
ಖೋಟ ಅಮಿಜ ಜ್ಥನಿಕುಸಅನಾುತಂಯವಔ ಬಿಲಿಕಾಬೆಣಖಳ ಅರೆರಣ 
ಅರಲಅಖಿಜ ಅಠೀಲೆಯ ಅಕಾಲ ರಕುಜೆಳಾರುೂ ವಶೆಖವು' 



ಕಾಛ- 

CACY * 

ಅಲಿ. 

ಈ ಈ. 

ಈ. 

ಅ ಅರೊಲಿತಲ್ಕಿರಿ- ಅಲುಅಲಿಔ ಆಲಿ 6ಖಆಗಿಲ್ದ ಜಜ್ರಯ. 463 

ಅ: ಹೌದು ಬೆಲಂ ಇಲಿ... ಇರಿ ಆ'ಬಜಲಿಕುೂೋ' ॥್ರ 
ಲ್ರಹಸೊಂತೆ ಖಲಿ (೪ಅಂಆಬೋಯೆ ರಗಳ ಗಜ: 

ಫಹಿಲಲರರೌಬಧಿ ಲಿಲೂಲಜಸಅಳ ಪ್ರೌಜಜ್ಞಾಖಲ ಉಬೆ $c£ ನ್್ 
ಅಜರ ಚ್ಯಾರಿದಿಲ್ಪ ಲಕಾ ಉಬೆ ಅಲಾಲ: ವಷ 
ಅಬು ಶುಅಅಲಿಕುಳಬೆತದೆ ಹಿಖಸಅಲ ಅರು ಇಶಅ-ಬಂಂಗೆ ಅರ 

. ಅರೆರಜಲ್ಲಾ ೮ ಅರನಿಖಉಬಬು ಜ್ನ ೮೬ ಜಾರ್ ೭೮5೮೫ 

ಕದಔ'ಜವಿ ಶುರ ರು ಲಿ ಆರೆರಐ ಜೋಜಿ ಕುದಿ 
ಅರಿ ಅರೆರಜರಿ ಅಖುಬಿಅಜು: ಅಖಲರಜು್ಲ ರಡಿ ಅರೆರೆ 

ಎ ಆರಾಲಿ್ಯ ತೆ ಕುಔಂರಬಿಖಔ ಇಲಾಡಿ ಈ ಒರ ಜಾರ ಕ್ಟ ಇಲೆ ಲಿ. 

ತಿಕ ಕಜೆ ಪಲತಾಜಾರೂಂಖಾ' ಅರೆರೆ ಡಿವಿ 

ಅಬರಿಜಠ ಇರಡಿ ೮ ಲಿಖಖಾಕ್ಟಲ ಉಠಿಜಂಕುಡಔ ಕ 
ಎಔಜಅಜ ಕಲ ಇಲ್ಲಂಆಸಲಿರುಕಗೊಟೊಂೆ ಕಳಯ ಇಲಖ 
ಅಜ್ಜು ನಜ!ಲ್ಲ ಆಬಿಿಜಾಕ್ಲಿು ಇಲಲಿ ಲಾಖ್ ಎಂ ಲರ ಯಯ. 

ಅಬಾಲ ಕಾಂ ೮ ಶಾಬುಧ್ಧಿ ಕೈಬರಖಿಲಂದ ಜಂ ಇರು ಆಲಿರಾ- 

ಅ7೮ದ್ದಿರು ಲಾ ಕಾಶ ಉ9ಜ್ಜರ ಈಂಬಾ೦ರಾಂಲಾ ಔಯ) ಆಟಿ 

ಮಖಾ ಬಮ ಕುವಿಲಬೂತಸ್ಲ ಲೆ ಇಲುಅಾಲ್ಫಲ್ರ ರಲಲ ಕಸಲ 

ಉದಾ” ಜದ ಅನಿಲ ಜಿಕ ಲಂಬೂ ಲ್ಪ ಇಐಎ ಲೆ 

ಉಜಖತೂರೂಅ ಜಲಾಲ 9 ಬತಲ ಜಂಬತೆ ಇಲ್ಲಿಜಾಲಗೆಯ. 

ಇರೊ ಕರದ ಬ್ರಶ್ರಾಣಯೆಶಾಢ ರೇ ಈಅಜ್ಪಾರಂ 09ರ ಇಲ್ಫಿಲಿಅಜಲ ಕಿ: 

ಅಬೋದವೆ ಎರ ಈಚೆಯ ಯಸ ಪ್ರಬನ್ನಜನಿಕುಜಬೆ ಬಅರು ಆಲಿ ಆಜುಜಸೆ 

ಪುಲಿ ಆನಿ ಔಲೌಬ ಜಾಜಿ ಬ ದ್ರಿಜ್ ಲಲ 

ಈ ಾಆೊಬೆ ಬಠಿಅ ಲ೦೮೬ಈಜ್ಜಾರಂಯಲಿ ಲಔಕು. 

ಖ್ಲಜ್ಔಲೌಬ ಔಲಜೆತುಕಾಹುಛಿಜಾ ನ್ರಿಯಾಯ ಜಿಲ ಅಜಾದರ 

ಬ್ರಭಾತಾಬರೆ ಫ್ರಾ ಆನಿಜಾಜಾಲ್ಲಿ ಅಶುರಬಲಿ ಬಳುಖ ಜಾಲಸಿರಿ ಜುಲಿರಿ 

ಜಿಡಿ ಏಲಿ. ಅಖ್ಜೌಬುಷಿ ಅರಾ ಕಿಫಬಣಿ ಕಲು 

ಇಲು991 ಅಲ್ಲಲಿಯೌಕುಖಂಬೂಲ ಲ್ರಜ್ರಾಯಅತಲ ಪ್ರಜಾ ಇರು 

ನರಿಜಾಜಯಿ. ಜಳಿಜಂರುಥಿ ಅಲ್ಲ "ಎಲಿರ ಖೌರುಖಹಿಬುಕಿಲಲ 

ಲಿಬಉಜಾರ ಆರಾಲ್ಛರಿಐ ಬ್ಮಾಳೋೊರಸಾಲ ಅಲಾಂರಿಯಂ ಅಾರುಶಕೆ 



404 ೪ ಅಠೊನಿಲೆಲ್ಲ ೨. ಇರುಢಿರುದಗರಿ ಈ ಈದಿ ಅ್ರಲ. 

ಅಲ ಜೌ ಅನೆ ಉರುಳಿ ಜೆಬು ಗಟ ಅ:ರುದೆ ಆರಲ್ರದ್ದಿದ್ದಿ ೬: ಲ್ಬು ಜರದಾ 

ಔಯ ಹರಾ ೫5: ಹ ಶುದ 52 ₹€( ೮7 ಇಹದ ಆರಂ 

ಲೂ 0 ವಿಜ ಬಾಖಿಖಿತೆ ಇಲಿ ಇಲ್ಬಲಿಐಆಲ ರೂ ಭೂತ್ ಬರಾ 
ಎಐ ಆ ಭತ ks Be ಆರೊಪ: ತಲ್ಲ. ಈರಿ ಅ ಅಜಾ: ಇಜ್ಶೌಬುಲೈಿ 

೬ ಐಲ ಅಲ್ಪ ಲು ಅಜಲ್ಲಿರೆತು ಅವಿ ಇಲಿಂಉುರ ರಕ್ಷಿತ 
Bo. 5ಎ ಲಿಪಿಕ: ಲೆಜು ಜಿಖಾಜೋಜಾಲಿ ಖಯ, ಬ್ರ 

ಲಿಂ... ಕಲಾಯಿ ಉಾರೆರಯಂ ಇ6ುರಿಜಖಐಲುಡದ. ಇಲುಐ25 
ಬರಾ ಲಿಂ ಇಲು- ಆರತಿ ಜಬ; ಭ್ಯನಿರಾಾಜಾಶಾರಅಯರು *ಜಲ್ದಿರಉಈಜ 

ದ. ಅಜಿಬಿುದ ರಾಯ ಆಸೆ: ಉಕ್ಕು ೮೩೪ ಲಾರುಜ್ ನೈಿಖ್ಲಾಲಜ್ಷ 
ಮಿಜುಂರುಂತಿ ರುಜು ಅಜುಘಲಾಲಯ ಬುಢಿಜಾರುದಿಲ್ಲಾ. , ಅಂ9ಜ್ 

ದಜ. ಅಜ್ ಬಜ ಕೇದು: ಪ್ಲವಿಬರಿ ಜಂಬೂಜಾಡಿಲ್ಲ.. -: ಲೀಜುಜಿ: ಜಟ 
- ಉದಿತ ದೃಜಾಾಂಿದ್ದಿ 9ಜಿ 65 ಉಯ ಜರಡಿ. ಎಲಿದೇಅೀಣಿ | 

"ದರಿ. ಆಲ ಇ ಬಿಲ್ಲಳಳು.. ಅಬರೋಣ್ಯಅ ಜುಖಅ ಅಜೂಧಔಿದ್ಧ ಜಾಯ 
ಶಿಕ 6೦ ಆಜಬುಲ: ಖುರೋಜಾಜಯ ಅಜಚಲಬುಣ್ಧ ಇರಿದ 
ಯಯಾ, ಬಿಂಕ; ಲ್ಲ ಬ್ಲಳಿಜ್ಕ್ಕಔ ಅಘಕ್ಕಿಜ್ಲುಅಕು.' ಜುಜೆ: ಅಜಾರು 

ಇಲುಂ99 ಕ್ಯು ಅಮು ಪಾಲಿ ಅತಬುಲಿ ಉಪಿದ್ದಿ ಇಜಲ್ಲಿರ ಉ%ಡಿಲಿದ್ರಿ 
ದ್ವ. ಆಸೆ ಕೈದ: ಲೌಬಂ: ಯಿಠ್ಕಾ ಬುರಂಅಾಅಗೆಯಿ . »  ಕ್ರಾಲ್ಮಿಅಆ್ ರೌಿಬಜಾಜಾಲ್ಲಿ 

ಲಆಲಜ ಗಭ ಕಣಯ ಪ್ರಿಮಿಖಬಬಿ: ಪ್ಯಅಜ್ಷ್ಠಿದೆ ಲೈಲಾಲು 

ಅಬೆಖು ಅಜ'ಖಬೂದ್ಧ ಬೆ ಜುಖಲಂಜಅ ಅಲನಿಐಮುರುಖಸಂದ: ಜರೆ 

ಬಅಯೊಲಿದಜ' ಆಲಿದ್ರಾ : ಶ್ರೂಜ್ನಾ ಶಾಗೆ. ' ಅಮಿ: ಮಯ್ಯ ಜ೮ಜಾಲಗಬಿ. 

ವಂ. ಐಡಿ ಇಲ್ಲಲಿಯಆರಿಕುಆಗೊಬೆ ಅಜರ ಘಿ ಅಬ್ರತಿಲರ ಅನ ಆಜು: 
ಖೌಯಡರ್ರಿ Bicdmted ಹಾದಿನ ಆರಿ 2ಎಲೂಕ್ಟೆ ಕುಜರು 

ki 

ಅರೆಸ ಇರ್ 

ಟಂ. ದಿಶೌಬ ಆಜಾದ ಆಡಾರರೌಡಿ ಜಲ್ತಾಔಿ ಇಜಸಗದುಲ್ಲ ಈಜು: 

ಆಅುಜ್ ಬಲೀಂದಔ (ಈಸಾ ನಜೋಬೆಜ್ಲ ಈಕ್ಷಿಜ' ಉಳಿಕಾಲಾ ' 

6ಬಿ ಲಕ್ರಯಿಂಅ ಬನಿರ್ಜಬಲ' ಬಢುಶಾ ಅಲೀಸಲಿದ ಇಂ 

ಕು! ಬೂಕಸಿಂರಆಿ ರಾರ ಜರಿ: ಆಜ ಮುಖಾರ್ 

ಹ ಅಖುಜ್ ಇದಿ೬35ಲ ಅಲೀಲಔಅ ಈಂಮುಲ: ಐದ್ರಾಬೆಬ-'  ೬.೦ಲ್ಶ ಎಠಿ 

ಇಶಾಗಣೇಟಿ ೨ಜಿ ಖಯ ಬ್ರ ಇಬ ಸನ ೫ಖದ್ಣ ವ 



| MC ಸಾ W 3 CNS ಸ - Ro 1° » ಬ ಹಿ 

ಪಜಲ್ ಅರುತದಿಡಿಖಲ್ ಕ್ರಚಶೆ: ಕೆಕ್ ಅಶ್ರಾಬಿ. ' 461: 

ಕೆ ಎರ ಚಾಲಿ ಅಬಿಾಂಜ್ಞೆ ಅಟಿ ಅಲಾ 3 ಅಚಲ ಜ್ 
ಅಬಿ ಜಳ ಸಜ್ಜ "ಮಲೆ ವಢತಟೆಲಸಲಿ: ನಿ ಅಹಿ ಈ 

ಈ. "ಆರಿ 'ಅತಈಲ್ಲ ಈವ? ಅದೆ ಈ” ಅಬು ರರ ಬಿ 
ಔಖಾ$ಕ್ಕೊ' ಲನಿವಿವುಜಿನ ಬೆ ಕಲೌಅ' ಆ ಹಲಾಐಪ್ರ ಜರಲಖಾಟಿ 

ಈಖ: ಖಿ" ಜಲಂ" 'ದಲೊರ್ಖೆ ೮50, ಮಲ ಜನಿಬೆಆ ಪರಂ 

ಜಶುಲುಈಲು' 'ಇಆಂ0ಲುಲಿ ಆ ಬಿಯಯಾಶ್ೌಬು ಬು £3ದ್ರಿಜಾಜುಲ್ಲಿ. ೮೪೮೮ 
ಅನೋ: ಜ್ವರ್ರಾಯಿಕಾಆಶಿಕ ದ ಬ ದಲ್ 'ಕಆರಿ' ಇಜಂ 

ಈಖ. ಎಖಖ್ದಿರಾಂಬೆಹಲ್ಲ' ಇಎರಿಎಲಿಉ ಆ1ಾಬೊಂೆ' ಜಾ | 
ಅಜಂ ಜರಾರಜ್' ಅಕ್ಕಿಅತಲಲುದ ಬಲೆ? ಅಜಾಜಸಲ್ಲ” ಲು ಯಲ 

ಫಲ: ಎಲರಿಎರಯತಸ8ಟೇ; ಲಕ್ವಿ ೮೨೦ ಖಲ ುರಅಆಜಗೆ ಜಲ 
ಅರ" ಅಲ್ಲಿ: ಪ್ರಜ ಬಂ ಅಟಿ” ಲಅಕುಟೆಅ* ಖಲೆಜು 
ಖಾಲಿ ರಿವಿಘುರುೂೋ: ಇಯ ನಿಬ್ದೂತ್ಫಅ ಈರಿ ಜಲಲಚು' ಯಯ 

ಈಸ; ಯರ ಶಬರಿ: ' ಪ್ರಿಬಜಜೆರಿಹ ಜಂಬೆ ಅಲ್ರತೊಯಜತಿ' ಜರಧಾಟ' 
೮೮ ಇಲಿ ' ಬಾರೋ: ಹಿ ದೂರು? ಆಬುವಬಂರುಿ] 0೨. 
ದವಕಿಜತಿಎಂಳುಸ: ಜಾಜಿ ಆಕಾಲ €ಟಲಿಯಕುಸ ಬಐಔಟಂಜಸಿ ಕಬ' 

82. ಇಲಿ ಹರಠಹಿಜ್ಲ್ಲ. ' ಲಿಆಕೆಲ್ಲ ಔನವಿಕುಖೊಾಬೆ' ಬಟು 
ಲಿದೆ ಅಶಾ ಅರಲ್ಲುತಣಳಲ ಅರಲ್ಛರದಿಖಜಾಲ್ಲಿ ೦H ET 

ಪೂ: ಅಶು ಅತಾಜರ ೮ ಅಲುಡಿ'ದಿಜ ಗಲ ್ಷೆದ. ' ಅಂಕು ಜಬರ್ ಟ್ರ 
ಅ ಆಯುಧ ಲಾಜ ಬರಬರತ ಆಈ ಓಂ: 

ಈ). ಆ ಜಿಬಿ 2 ರ ಉಳ್ತು9ರು. : ಪಲ್ ಆರಿಲ್ಲ ನಹ 
ಕಸೆ: ಔೆಲಿಜಾಖಳಕ 'ಗಿಹಿಯ FR ರುಲಜರಗೊಲು ಗ್ ಈಕೆ 

ಈ; ಎಟ ಬುರನಿಾ3ಕಯೆ: ನು ಮರರಘೊಜಸೆ, Ke 
ಜು? ಪೌವಜಲಾಕು 6೬3 ಡಿವಿ `ಈ ಕಲ ಬಮ 
ಅಯಬ್ರದ ಪ್ರಿಜಜ್ನಚಲ ಎ೮ಬ ಆಲೂರರ ಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಅಂಕುಲು ೫: 
ಅಬೇೇಹ 'ಅಬವಂಬಸೆ. ಜ್ಯ ಆ ತಳುರೆ ಅಲುಹ್ಮ ಜಲಾಲ ಬಡೆ. 
ಖಖ್ಮ್ಮಖರಿ ರಿಜೌತಿ. 

NE 
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ಫಮಾತಬುಬಾಯ್ಲಿ ಖೌರುರೆ ಜ್ರಲ್ಲಇಆ ದಿಯ ಅಲಿ ಇ 
"ಅಜಬ್ ಐದೆ, ಬ್ರಮಿಕ ತರ ಈದಿ ದರು ಬುಖತಿ ಎಜಿ 

ಔಲಿಬ್ಕಿ ದ್ರಲಸ್ಸಜಲಕುಖಸಂಬೆ ಅಬಲೆ ಬಂಟರ ಬೆಜಳಿ ಇಲ್ಲ 

ಈ. ಇಜುದಯಧಿ, ಅಜ್ಲೌಯಿಲ್ಲ ಅಲೆರವ ಆರೋಲ್ರಜ ಈದಿ ಘ್ 

Ve 

Gw> 

©. 

gy: 

ಳು. 

ಈ. 

೫. 

ಇನ 

ತ ಫೋ ಬಾರುದ್ದಿಲಖಆಗೆ ದಿಜೌಬ ೨99 ಪ್ರಜರೃಜರಕುಆ್ಂಬೆ ಇಐಎ 

ಅರ ಬಂಟ ಆನೆ ಇಲಿಆಸೆಲಿ ಭುಅೂಲಖಳಿ. ಅಕ್ರಿಜಸ ೮ 

ಆ.೮ಸ್ರಾಂ ಇಲಿರು ಅಲ್ರಿ ಇಲುಅ2 ಲ್ವಜ್ರು ರಲ್ಲ ಅಃ ಅಲ್ಲ '£ರೆಬಕ 

ಮಿಲಿಪಪಿಐ ಅಕ್ಕಿ 6 ಎಔಲವುಳುಘಟೆ ಅಬಂರರೆ ಅಬಲಿಂಜ ಅಣಿ 

ಬ್ಭಾದ್ಧಿ ಕ ರಾರುಶ್ರಾಲಿರು ಔಜಬಿರಓ ಅ೯ರಾಯೆಂಎಇ ಔಣ 

ಅಜ ಅಶ್ಲೂೂಯರೆ ರ ಔರಿಅಲಾನ್ದಿ ರಕ್ಕಿಖುಆಯರ ಲಲಿ ಜುಲ ೪೦ರ 

ಬ್ರೆಬಕ್ಸಾಬನಿಳಾಸೊಬೆ ಅರೆರ ಆಲು ಆತ ಅದ್ವಿಗೊಬಾರಲಳೆ ಆಜ 
ಅಬು ಕುರ 

ಅಿಅಕುಜೆ ಅಲರಿಐತ್'ಕುಖೊಬೆಂಟಿ ಬಾಯ ಜಡ ನಾಡೆ 

ಬಿದಿ ಅಂಜಿದ ಕುಂಬಾಪಖ ಅಲಸಲಿಯಲ್ಲ ೮ಣುನ್ಞಿಲೆ- ನಲ ಜಿ 
ಅಶಾ ದೆಹಲಿೀಎ್ಲಳು ಬ ಅಂ ಅಲಾುಂರಿಶು” ಆಜ ಅಲ್ವಿ 

ಆ ಉದ್ರಂಈಂಂ ವಿಲಾಜಸಂಶಜಸ ಇ ದೆಯಾದದಾ ಬಶ್ರಂಯಅಈು' 
ಅಲಿಔ ಲರ ಆಬುಜತೆ ಅಭೂರರೆ ಜುಂ ಲಿಟಾಯ ಈಖಪಂದಿಆತೆ 

ಅಬ. ಅಡ ಜರದಔಿಯಳುಔ ಅರೆರಬಂಲಅ. ಅ್ರಜ್ರಾಯೆ ಎರಬ 
ಕುಂಬ ಬ್ರಶ್ರಾಯಕೆ ಎಲುಂರಿರು ಬ್ರಜ್ಮಾಲೂಯ ಭಶ್ರೂಯಳ ಲಿಲಾ 
ಬಲಿ `ಉಶಾಅಸೆ eS ತೇಗು, | ಪ್ಲಾಜದಪುಬಲ್ಲ ಅಬು 
ಅಜಿ ಆತ ಬುರುದಿ್ಲ ಜ್ರಶ್ರೂಲಜ] ಲಿಂಅಶಾಲಡೆ ಜರಾಂ ಲ್ಲಿ 
ಬುಖಲಾದಿ. ಅಅಜಅಖಾಜ] ಆಅಾಲಿರ ಲಾಜುಲ ಲೂ ದಂ 
ಲ್ಲ ರಬುಖಸಜುಳ OR ಅಬಿಕಿಖಸಲ್ಲಿ ಆ ಥುಲುಹ್ರಾದ್ರಿ 
ed ತ ಜಲಾ ಬಿಂದ ಇದ್ರ ಎಲಲವ ಎಟಿ ಅಖುರುಲ್ರ 

ಆಗೆ ಯ ಅಲಿಣೆಾಲ್ಲ 60 ುಕುಣೊಬೂಖ ಬಲೌಿಐ ಪ್ರೌಯಿ 
- ವಿಜೆ“ ಇಳು ಬಲಲ ಉಗ್ರ ಖಾದಿ ೂಧಿಶುದಿಖಬ, ಅಲ್ಅ೦ 

ಆಸ್ತಾಂ ಜಖಂ ೪೮ ಅಧತುಬಲ ಎಜಾಅಂದೆ ಉದ್ರಿಜೆ ಪಾಲನ ಬು 

ಇ) ಯೂಜಶಾತರುರೆ ಅಲ್ವ ಇಲ ಅಳಾಬುದ್ರ ಜಲಲ ಲದ ಬಿ.0ಜಾ 



ಯು. 

ಅಲ. 

(ಅಟ್ಟ. 

ಈ. 

ಚಿ. 

ಟೆ. 

ಔಡ. . 
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ರಜೆ. ಅಿಜರೋಲ್ಕಜಅ ಜಾಥಾ ಬೂರಣೌಿ ಪ್ರಿಂ ಜೆಬು 
ಇಲಾರಔ ೩ಡಿ ನಲೋ Cದಶಾದೋಲ್ಟಿಯಿ- 

ಲೀಬೆನಜಾಠ ಲದ ನಿಖಾ ಎಂಲಿಎಕಾರೊಜ್ಜಿ To) ಡ್ಯ 
ಇಲಾಾದಿಲು,. ಪಾೌೇಕುನ ಜಾ ಅಬ್ದು 

ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ ರಿಯ ಅಲಾರಳ9ಿ ಯಔ 
i ಸಬು ಇಡಿ ಈಜ್ಞೂಜಾರಡಿ ಜ್ಯಜ್ಜುಖ ಅಬು 
ಅಜಾರಳಿ ಟಿ ಓಕಾಜಗೊಬೆ © ಬಜಿ ದಿಕ್ಕಿರ ಫಾಾಬೆಬು» 

ಲಾ ಚೆರಿಜಾಳಿ ಚಾ ಅಿರಿಲಿಕಾ ಶ್ರಾಳಾರಬ್ಬ್ಪೂ ೧೫ : ನಿರಿಶಾ, ಮ್ರು 

ಕುಶಾಲ ಉಜಲ್ಳಿ ಇಲಿ ಹಿಜ್ಞಾಬತಬುಖುರ ಈ ಅಲ್ಲಲಿಬಿವಲಿಕುಜ್ಂಬೆ 

ಉಸಲಿ: ಈಜ್ಲೌಖಿಲ್ದಿ ಈಖ. ಅರೆಬ್ರತಿಬಿ ಖುೂೂಬುೂರದಿ 
«" ಹ 

ಗ್ಗೆ ವಾ" ಕ TN ಣ್ pK ಪಿ ದಿ 4 | 

ಆಲಾ ಜುಬಿಲಿ ಶುರು ಜುಜಯಿ ಬವಿಲಿು, ಬಿಲಿಕೂಎರು ಬ್ರದುರಾಂಲಿಖಾ 
ಜ್ 5 4 ಳು ಈ ಖಾ [od 

೨ ಜನಿತ ವವಾಕುಖಣೊಬೆ ಖ್ಲೌಜ ಖಾಜ ಅಕ್ನಿಳುಂಲಆ 
ತಾಯಿ ಸುರಘೊಬೆಬ್ಲ್ಲ ಲಾಜ ಬೊ ಖುಿಟಜನು ಪರಾರಜಣೆ 

'ಲಿ.೧.ಜ್ಜಾ ?ದೆಜಿ5 ಅಗಲ ಈಖಾಳಾಜಾರಿಂ.  ಲೀಕುಖ ಅಥ 

ಅಶ್ರು ಅನಿಲಿಖಘುಕುಜಿ *ಜ೦ ನರಕಂ ಜಿರಲೆ ಅದಿಖಶಾದ್ವಿ 

ಇರು? ಲಾರ ಬ್ ೨೮೧೪ ಎರ್ ಈ 29ಾಲು ಸಾವಿಬಡಿಖಬ ಅಲ್ಲಿ 
ಅಎಿಕಔಿ ಅಲ್ಲ ಶುಂಶಾಾಬುಬುಕು೦ ಖಿಲಿೌಅಾಜರದ್ದಿ.' ಬಿಬುಅ ಅರಿರೊಲ 

ಆತೆ ಲಿಜೆಯಾಲ್ಶಾಯಿಜ್ 209ರ ಔಟೌಬಲ ಕಂ ಜಾಜ್ ಜಿಂಲಂರನಿ ಔಡ 
ಬ ಬುದ್ದಿ ೫3೦ ಪಹಿಂ ಇರೋಣ ಐಂ. ಅರಿದ. ಅಲ್ಲಲಿಯಆಲನು 
ಕ ಬೆ'ಚವಿಚಿಖ ಅಭ್ರುದಿಬಿ ಬ್ರಲುತಾ ಪಾರ ಆಸರಿಲ್ದ ಖಳ ಆರಾತೊಬೊಯಿ 
ಆಮುಪಭ್ರಾತಿಯಿ ಎರ, ಅಲಲಿ ಈಖ ಥಾ ಶುಅಈಲಕು 
ಆಗೋದೆ ಔತ ಬರಕುಶಾಡಿದ್ದ ಜಶ್ನಾಸಾಅಲುಲಾಂ ರಾ ಕುಜ್ಶಾರಿದ ಜನಿ 
ಲಿಬೂಜಣಿ ಛಿ ಔಲಿಖ ಇಜಾರ ಆತೆ ಆಳಿಶಾಜ್ ಅಖಾಲಿ ಜೃುಸಅದ್ವ 
ಬಿಜಿ ಅಜುಂರಲ್ಲಾ ಶು ವಕುಖೊಬ ಓಸಿ ಜದಿಲಿಲಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿ 

TIS 
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ಟಿ. ಇಲ್ಲೂರಜೊ, ಉಜಿಭ: _ಇಲ್ನಆದೆ, ಬಾಯಿ: ಆಜಾಂ ಬರ ಅಸದಿಕ್ಲಿ 
ಜಾರಿತು ಔಖಾಬಐಲಿ ಬರರಾದದಿ ಇಲ್ರಂ ಬಲಾಲಶಾಾಯಆನೆ, ಅಂಕೆ 

ಪಿ ಆರದೆ ಛರಲ್ಲಾಬೆಜ್ಉಾ9ಿ ಹಾರಿಸಿ. ) 
Pea 

Rem. ಲಾಜ ನಿತ ಚೌರ ಲಾಯಿಲ. ನರ ಘಟನ್ ಆಳಲು 
ನಾ 

"ಅಜಾ ಈಚೆ. ಲ್ೆ ಹ ಜಾಣ ಲ್ರಿಜ್. ಈ ಆಶಾ 

- ಡಿ ಬೌ ಯಔ ರಪ) ಜಬ್ ಢೀ ಬಲಾರಿಲ. ಉದ್ದಿಲುಲ್ಟ. ಲಂ 

ಡಲ. ಅಬಿ ಜು ಅಉಕನೌಬಡಔ ದಂ. ಎನ ಅರ ಈಜಿ 

ಚ್ ಎಖಂನಿಔದ ಯಜು ಎದಿ ಧನ್ಯ 'ಶೌಟಲ್ಯಾಲಿಲಿದ್ಲಿ. 
ಅರಾಟೆ ಓಳ ಆಲಾ ಎಂರಿಛಾರಾಯೋದೆಂಡ ಬರ್ರಿ 

ದೊ ಇರ್ರಿ ಬಯಶ್ಸುದೆನಿಳಾಜಾಜ್ಞಂದಿ : ನಿಲೀ. 'ಆಜಬುಡಿಯಲ್ಲ 
ಆ ಶಾಲ ರಂಜು ಆ ಅಜಜ ಅಧಿ 'ಆರಿರವುಳಿಖ ಈ ಖಲ್ಯಾಯೆ ೮ “ಉರ 

ಇರೆ ಭ್ವಕ್ರಾಐಗೊಯೆ ಉಶಾಶಾ ಬ್ರ ನಔ ಬಜ ಐಎ ಈ ನಲ 

‘ದಂ. ಶುರ ಶಾಲಾ ಏಜ ರಜದ "ರಾ ಶ್ರ ಜತ್ತ ಜ್ 
ಲ ವರಕುಣಂರ 5 ಎಳಿಳಲಿಬುಾ್ ಅಜಿ ಯಲಸಿ ಜಾಲರಿ ಐ ನಿಂ ಖಜಿಬಿಚಾಲೆ 

ಹೋಬೆಬು .ಜವಿತಿವುಕುಖಸಂದೆ ಬ್ರ ನೋಣಿ ರಾಡಿ ಹಲಿ“ ೨ ಯಲೆ 

ದಿ: ಈಲೆರಾಕೆ ಹೊಡೆವ" ಷಹ ಆಯ: ಔರ್ ಲಶೀಂಜೆ 
ದೌದಿಜಾದ್ರಾಲಿ ಅತಯಂತ ಅಬಲಾ ಜವುಳಿ ಕಾಜಗೂಡೆ ಪಬ್ 
ಐದ್ ಜರಿ ಅಲಾಲ ಇಚೇಗೆಅ; ಅ ಆಯಿ ; ತಲ ಅ ರರ 
`ಬಈುಶಾ ಲ್ಲಳಿಕು.. 

ಈ ಲಂಬಿ ಪಚ್ ಬಿಎ ನ ವಿಕೆ ಕಳಶ 
ಅಂ ಲಿಲನಾದ್ದಿ ಇಂಡ ಬಿನ: ಬಮಿಂವೀಣಿ 

ಘಂ: ಸ ೨೦ ಸ ಬ ಸಿ ಬಿೀಕಾಣ -ಏಿಂತಾ. 
ಯರು. ಲಿಲಿ ರಿ ಶಿಶ್ಚಾಲಿರ, ಅರ್ಲಿ ಇಹಾನ್ರಿ ಕು: ಅತ್ತು ಏಕಿ 

ಕಃ ಅಲಂ 7 ತ್ತ ಜಃ ;ವಬಪಿಲರಿ ಅಗಿ ಈಸ ಮಿಕ್ಕಾವಿ. ಡದ ಅಟ್ಟಿ 

ಬಲ ಬೂತ ಲೆಲುಬಹಿ ಐ ಇಲುಂ ಐಲಬರಿರಾಜೆ Sete 
ಈ ೨ 3 ಓಜಾ, pe ಖಾಜಿ ey ಧಪ್ಚಿಜಸ ಲೆಲಘೊಲಲ ಅವಿ; ಲ ॥ಾ 

ಈಖ: ಆಅ ಲದ ೬ ಅಬಲೆ "೦ ಬಾಲಿ ;೮೮೫, fo 
~ 

ಮೂಲಿ . ಅದಿರು ವಲಲ ಔಂಭಾಖಔ ಜಿ ಎಳೆ 
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ಅಐಇರಲೌ -ಜಕ್ದಿಕಾಕಾಜಾಲ್ಲಿ' "ಅಂದೆ ಕದ. ಇಪ ಜರು 
ಇಲ ಅಶ: ಕ್ರಿಬಶಾಲಾಲ್ಥಯ- ತ 

ಅನವಕ: ಬಂ ಸಜಾದಿರೋಲಖೆ ಕಣರೀ6 ಲ್ಲಾಜೌಯಾ ಈಟಿ ಅಕಿ 
`ಲುಜಖದ್ದಿ ಎಲಲಿ ಹುಕಾಅಗೊದ ಅಭಾರಿ: ಯಾಜಾನಿಲ 'ಅದ್ರೀಖಿ' ರ ಜತಿ 

ಜುರಲಾರಸಅ'ಔಲೌಬಬಿ. . ಔಜಖಶುಬುದ್ದಿ ವ್ರ ಅಲರಿಜಳಾ 
“ಅಬೆ ಹೌದಾ. -ಜಲಿಔರಾಜ : 'ಮಲಕಾಜಾಳ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಹಾರಿ ಬಜಿ 
ಇಲ್ಲ ಲಾಶಾಸ್ ಲ್ವುಲಿಜಾ 'ಆರಲ್ರಆತ ಚಾರ ಅಖಸಲೆಬುಲ್ಯ 
ಈರಿ ಎನ್ನದ 2ನಾರಆಕೊಬೊ ಮಲು ಅದ್ದಿ ಜಾ ಅತಿ 

ಅಪಪ. ಓರ ಬನಲಿವ ದೆ ೦ಿರಿ ಎಜು ಅಲಿಔವುಜಂಜಯೆ 

ಮಖ: 'ಲಿಬಲಾ ಶ್ಲುಲ್ಲಲ ಲಿಯುಯಿ. ಪುನಿಜ್ೀಜುಯಿಜನ್ನ 'ಜ್ಞಲಳು 

ಆಲಾ-ಲ್ವ aed ಮತೆ ಬಲಿಜ ಸು ೫225೮ ಜರಿಶೂಯೆ 

ಆಳು ಈ ನವು ಬರುಚೆಲಿಕುಜಬೆಯ: 6 ಖ್ಲೌಲಾಲ್ಮಿ 'ಲೊಲೆಜಲ 

೫ ಔಲ್ಯಅಲುಳ ಆಬಜಸ ೌರಿರಾಜಾಸಯಔ ಕುಲೆ 
ಈರ ಲಾರಿ ಜೆ ಮನಿಲ ಬೆನ್ ಬಾಜ ಜು 

ಆ ಬಹಿ ವಿವ ಎಬ ಆಈ ಔನಚ್ಛಾ ಇವಿ ಜಶೆಂ 

ಜು ಇಲಲ್ ಜೀ ಇಉಲಾಶಸೆದ್ಟಿ :ಲೆಲಾಈ ಜ್ರೌಜಕಟೆಲೆರು ದೆ ಅಹಿತ 
ಬಲಿಂ ೫3೪5 "ಅರಾಜಕ ಈರಿ ಖಲ 

ಲ 

p- cn dnd ಡೆ ಮಿಕ RE 3 ಬಡಾ ವೌ A ಬುಡನ ಲ್ಲಾ ಜಾ ಬೌ ಪಿತರ ಉ್ರಾರೀಯರಿೌ ಅಸ 26 ೬.೦೨ 

ಇ 
Ma 

ಕ್ಸ್ ಹ ಜ್ 
ಅಂದೆ -ಸ೦ಾಹಾಶಾಲ್ಯ “ಬೀದಾದಿ ೮೮ 

॥ 

3 ಈ 

GF AA RE £ ಲಾ . ಬರಿತ ಹಾಲ್, 6 ಕಾಯರಿಲ್ದ ಶುಂಟಿ ಕ್ರಾಲ್ಪ ಖಲಿ ಧೂಲತೆಯಡಿ 
ಹಯಾ *ಲೆಮಿಲ ಜದ 'ಬ್ರದುರಾ ನರ ಅಾಲಾಲ್ಲಿ ಮಿರ 

ಬಿಜು; ಅವೆ" ಇನ್ ಮಾಲ್ಯ: ಬರಿ ಅಡಿಜ್ದ ಜನಿಕುಂಗೊಬೆ 

ಕ್ ದ. ಪುಂಡಿ ಈ ಖೋಲಿ ದಿಯು 'ಇಲ್ಲಲಿಐ ಜಾಲ 

ದ (ಲ ಈಕಾಗೊಬೆ ಈ ೨೮೬ಎ "ಅಖಾರ -ಅಲರ್ರಿರಿ ಅಲಲಿ 
ಮುದ . 'ಜ್ರುಕ್ಞಂಐಜಿ ಲಲ್ಲಕರಂರಾಅಾಔಕುರಿ ಈರಿ 'ರಟಯಿಖರಲ್ದಾಲಕಿ 
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ACW. 

ಈ; ಆ೨9:ಿಶೆಲ್ಟಿದಿ ಇರಲಿಲ ಕ್ರತಕ 'ಅಅ್ರಾಜ. 

ಅಕಾಜಾ ನಿ: ಜೆಲ್ಲಿ" ಈಜ್ಜಾತಾತ ಈ ಜ್ರಲೂಜಜತೆ ದೆ 

ವು ಜಲ್ಧಿಕುನಅಾಲಾಯಿ ಅನವಕ “೫ ದಿಲೌಟ ಕರ್ 
. ಅರಶ್ನಾರೂಢಿ. ಯಿಜ್ಂ೮ ೧ಡಿ ಎುಕುಬೆ ಬಾರತಿ 
ಗ್ರಲುಜಾಜಾಗ್ದಿ ಯಾಧಿಬ್ Br ಅಕುಎಭುಅ ಅಲರೊಲಿಂ ಹಗ 

ಬಿಲಿುಲ ಈಜಾಯಿಲ ಆರಾ ರಕ್ ರಾಜಯ್ ಜಾಲಾಂ ಬಜ 
ಅಕುಡಿ್ಲಾ ಬಂ ತರಿ ಅಿಖಅಲ್ರಿ ಜಲ್ಲಿ ಘುಜುಜಬೆ. ರಾಲ್ | 

'ಏಿಯಿಕ್ರಿಂಈಜಾಜಾದ್ದಿ ಬತ ಎಬೂರಕಿ ಏಲುರಿರಲಿ ಔರಿತಾಖೆಬು.. 

ಈಜು ಬಮಿತ ಮುರುಜೊಬೂಲ ಹುಢೂಖಆಸೆ ಯಖ್ಯಾಬುರ ಉಲ 

ಯಾತಿ ಜಲ್ಲಿ ಅಕುಂಶುಅ ೮ ಬಈಿಲುರೆಬ್ಬಾಣನಂ ಅನಯ. ಲಾಜ 

ಖಡಿ ಶ್ರಿ ಅತ ಜಲ್ಫಿರಾ: ಅಜಾರು `'ಆವುಕುಜಿಂಬೊಲತರಔ 
ಅಬಾಬೆ 'ಯಿಜ್ಯಾ ಬುರ ಸ ಶುಭಜಗಿ ರಾವಿ ಅಬಿ ಲ 

ಶಾಆಸೊಬೆ ಅಬಾರಚಿ ಅಜಖಾಬೆ ಡಿಲ್ಮರಾತಾಹುಶ್ಟಾರ್ದಿ - ಅಜುಬಿಬಾರಯೇಣ್ 
ಶಾರಿ ಅಬಾಲ 69. ಹಬ ಜಾರ ಅಲಾಂ್ಕಾರ್ಮಿ - "ಉರಿಶ್ತು ಇಲಾ ಥು? 

ಅಜಾಾಬೆ ಆಅ ಶಾಲ ಬಾ ಅಾಜಾಕ್ಕುದ್ದಿ ಲಿಲರೌಲ್ಯಲ ಬಂಕ 
ಬ್ರಕುಲಲಿಜ ಇಜುಅಿಲಾಯ ಅರೆ ಅಲಾ ಅರುಣಿ ಲ್ರಿರಾಶಾಜಾಶಾಯಿ ಲ ಯುಂ 

ಬಾರ ಬಾಲವ ಅದ ಬುಕ್ಕೀಯೆ ಅಬಾಲ ಬಿಜ್ ಜಾರಿಯ ಈ ಯಜ 

ಮನಿಯ. ಅಿಂಜುಜಗ ಅದ್ರಿಜೆ ದಿವಾ ಅರ್ತಿ ಆಜಾ ರಾಬಿ 

ಬಬರ, ್ಬಬ್ರಿಮಿಜ್ಟಯ ಜುಂ ಚೂರಾಡೀಇಲ ಅಯಬುದಯು ಬಲಿಶಿಪಜೀಟಿ 
. ಕಲಾಯಿ ಮಿವವ ಖರಲಾರಜ್ ಕ೦ಕ್ರೂ ದಡಿ ಈ ೫ ಔಯಾಖಾಹ್ಐ . ಅಬೆ 

೮ಜಾಈ6ಿ ಬಾರು ಅನಿಖಾಯ 2ರೇಅಆಸ ಟಲ್ ್ರವಿಜಾಗಿರ್ದಿ 

ಅದ್ದಿಲಿಐಲಕುಖಗೊಬೆಎನ ಬಿಜುಖಾಯಆಸೆ ಆಲಲ್ಲೀಖಐ... ಬಿಜ 
ವ್ವ ಅಜಾಳುಲ್ದಮಿ ಜ್ಞಜದಿ ಬಿಬಿ ಅಂಬಲ ಲರ ಉಡಿಲ್ಮಿಐ 
ಅಲ್ಲಿರೊಎದಿ ದ್ರ ಶುಲ ಜೇಲವಿತ ಬಿಲ ಇಲುಪಾ 

ದೆ ಎನು ಔಂಡೆವ. '. ಲಾಲು " ಅಉಡ್ಯರೂಶುಘ 
ಅಖಾಮಜಿಶಾ ಔಲೀಯಜಿವ ಖಂತಿ 'ಅಅಕ್ಷೂಜುದಿ ೨9ಗೊಬಬಾರಾ9 ಅತ 

ಮತಿಖಾನ್ಲಿ .ಬೆಖುಯಿಣೆ ಆಲಿ ಇರುಜರಿ ೮೪% ೮೧೮9 ಹಿಯ್ಯಾಲಾ 

ಚವಾಖಂಗ ಆರಿ ಇರುಬರಿ ಅಚ್ರುವಿ ಲಲದರ6ಡಿ ಪಿಖಂಅಶಗದಿ: 

ಜಾಳಿ ಉಲ ಚಿ "ನತ ಬಲಿಂ ಜಾಖಿದಿ ಸ ಆಪ ಬಜ ಕೆ 
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ಆಅ ಆರೊಲಿರಲ್ದರ. ಅರುಔಲಿದೆಲಿ ಜದ ಆಲ್ಲಿ ಅಜ್ರರ. 471 

ಔಡ. *ಐಲುಔಯ ಲಿಪಿ ಈ ಅಜಾ ̀ ಂಖಿಕಾಶಾದ್ವಿ ಆಗೆ ಲದ ಆತ ರಜಾ 
ಡಿಕೆ ಈ ಅಅ' ಅರಿ 'ಲದ್ರಿಲ ಅಲಾ ಕಲದ ರಾಂ 

ಛೊ. ಆಕಾಲ  ಬೆಯಂಸಾಜಯ. ಅೀಕುಜೆ ̀  £ಲಿಬ ಅತ್ರಾಡಿ 
ಲಜೆಜರ( ಲ್ಲ NS ಬುರೆಲ್ಲಿ ಆಾಜಿಕುಲ' ಕುಂಬಿ ಭಜೆ ನಲ್ಲಾ 

ಅಮಲ ಈ ಅಳ:ಲೆಅಲ ಬೆಯಿತಿಜಾಜ್ಯ 

‘ed ಎರಾ `ಲಾಬೆಲಿಪುಠಿ ಅಲ್ಲರಿಯಕಾರು ಕೊಲೆ ಜಿಂ ಆಖಾಯಿ 
ಕಾರೂಜಿಖ್ಡಿಡಿ ಪೆಬತಿ ಕಾಬೊಲುಂ ಔರ: ತಿಜ್ಲುಲ್ಲ 89 ಎಡ ಆತೆ 

ಇರಾ ಪ್ರದಿ ರು ಜಿಕ ನ ಲಿಯಾ ಉಲ 

ಈ `ಅಲ್ತುಅಪೂಯತ್ 5೭9. ಅರಾ ಜಪೊಯಳು 

| ಲಿರಯಬೆ "ನಜ 
EE ಐ್ಗಅಖ dw ಜಾಲ್ಲಿಶುಜಾಗ್ಬ೮ಲಯ್ದಾ 

@. ಬರತಾ ಊಲಾಜೆ ಕಖುರುಜಾಲಿಬಲ್ರಾಅೆ' ಅರು' ಈಜಲಿಲುಆತೆ 

''ಅಬೊೌದೆ ಚ್ಮ ಸಬಿಜಾಯಆತೆ ಬಚಾಲ್ವರು ಅಂ. ೧೮೫ ರು 69 

ವ್ ಈ ಲ್ರುಜಾಯಿ' ಅಬುಜಬೌಡಿ ರ್: 1೮೮ ಅರಬ 

| © “ಎನ ದಘುಕುಆಂಟೆ ಅಬುಳರಔ ಅಕುತಶುಠಿ ಲ್ಯಾ: ಅಜಾ ಅ. 

ಗ್ರ. ಅಂಕಿ ಇಲ್ಲಲಿಐ ರೊಬೊ ರಜ. ರಲಿ ಜಬ್ 

ಜೌಖೂಲಾಲಗೆಲ್ಪ ಮಜಲೆಕಲಿ: ಲಿಲಾ” ಅಲಾ: 'ಲ್ಹಾಲ್ಟ್ರಿ ಬಜ್ ಸ 

= 

ಹ ಗ 
“ಲ 

$) [$A 

1 
6ರ್ಕಾಕ ಬರಿಯ 2ಬಿ) ್ಯಿ ts 

ಅಬ. ಅಶ್ಲುಶ್ಾಯಜಿ 6೮9 ರಜ ಜಂತಿ ಬೌಬಠಜಾಗೆದಿ* ಲಿ 

ಅಅಬಳೀಜದೆಲ್ಲ' ಜ್ಲುರುಮೂದೆ ಅಖಾರುಖಖ pe 
ಲ. ಜಲಿಂಬಬಲಖ್ ಕಕನ.  ಲಡEಜ ಛಜ್ಲುಲ್ರಕುಳಲಿಕಅುಿ ಅಕ್ಟು 

ಬ್ರಿಯಲಿ8ೇ ಉಲಿದ PE ಕಶ್ಚುಲಕುಜಅಶಾತಿ ಅಶ್ಟು 

ಅಜ್ಲುತ್ರಳುರಿ ಇಜಾಂದಿಐ ಇಕಿ “ಮನಿಲ ಸಲ ಅಶಾ ಜಖ್ಲುಲಕು 

ಅಬಿ ಇಲೂಲಿಎ ಅಂಬೆ ಜ್ಯಾಲ್ರೀಾಯೆಜಾ9 ಪ್ರೌಢ ಅಶ ಜಿಯರಿ 

ಣ: ಇಉಂಲಿಂು....: ಅಾಂಬರಿಉುಳಿ ” ಜೊಳ€ಖ್ಲ್ಮಿ ಕುರಿ ಲೊರ9ಿ 



ಕೈತ... ಅಂ 'ಅರಿಂನಿರಲ್ಳರಿ... ಇದುದ ' ಟಖ ಆ ಚಿಶ್ರಾಯಿ. 

ನ p pe ಶಿ ತ p % 

ನಿನಗ ಲ್ನ. ಸದಯ: ಅಣೆ ಇಲೆ ತಾ ಶಕೆ ಜಣ 
ಈ. 

ಲ್ಲ ಅಕಾ ಎಬಾಬಜಗದ್ಧಿ ಇಲಂ ಈ ಲಹಾನ್ದಿಕಾ- ಲಿಆರೇಲ್ಬುಇತ ' 
ಇಲ್ಲಿ) ಕಸಬ, ಖಾಯಂ ಔಎಲ್ಯ ಇಆಂಾಲಾಶಾಂ ಜವ 
ಅಖಾರ ಅಬಅಸಲಿ: ಬಜ್ವಾ ಅಧ್ವರ ವಿಜ ಬಿಲ 6 69ಲ್ಲಿಐ. ' 

ಎಜಿ: ಜಿಬಿಃಹು, ಈವ್ವಿಆಗೊಜ್' ಅರಾಟ್ಜಾ: ಆ)ಪ್ರಾಖಿ -: ಅಲ್ಪಃಸ೦ 

ಬಲಿಜ ಬ್ಲಲಿಯಕಾಶ್ರಿಯಜ್್ಮ ನುಮುವಿಚ್ಲ ಅ್ರಶೆ ಶಿಠಖಜ್್ಮ ಅಬಿಮಿ. 
ಅ: ಅಖಾಲಾಅಸಲಿ ಈದ್ದಿಆನಾಜೆ. ಕಬ' ರ%ುಸರಶಾಲೂಇರಾ' 

ಆೌರುಲ, ' ಔಲ್ಲಿಜತಂಲ. ಈರಿ. ಅ್ರರಿತೀಅವಿದೆ) ಮಂಜನ . 

ಈ. ಅಾಬಿರಿಕಾಳಿ ಅಲ್ವ ಖಿ ಆಲೆ ಆ ಪಣ ಾತ್ತಾರಿ, ಚಾ 

ಜಂತಿ: ಲಾಬೆ' ಸ ಅನವಿಲಿ: ಲಿಂಕ, ಥವ್ವಿಆಸೊಡ ೮.ರಾಂ-ತ'' 

ರ್ವ ಆಗರಿ ಈಜಿ ಲಲಿ ದಿಖಬ er ಇಜೂರ 5 

ವ ಬಂದಲ, ಬಠಖಯೆಿ.. ಇಫ್; "ವಿಜ: ನಿರಾ 

ಅಲುಲಜಯಕೊ. ದಿಶಾಯಿದ್ದಿ ವಿಪ್ರಂ: ಜಪ್ರಇಲಿ: ಔಟ ” 

ವಜಾಜದ್ಣ ಇಡಿ, ಅರ್ವಾ ಭ್ರ ಕರಿ ಇಜಲಡಿಖಾ ಲಕ 

Ruane a ತ 

ಊಂ. ಅಂದಿದ್ದ... ಈಜಾ್ಯುಲ್ಲಿ... ಉಣಿ : ಅಣಲ್ಲಿರಿಜಃ ಲ. 

ಅಂ ೮೪%ಲಿ: ರಿಅಂಲಿ, ಪದ್ವಿ; ಕೈರೂಧಲತೆ: ಅಜರ್ 

ಅಣ್ತ.. ಉ೦ರಿಉರಿ ಜೊದಿ. ಆಲದ, ಗಾ 

ಬಳಿ ಬಲಿ: ಎಲಾಂರಳ್ರಿ: ಅಂ. ಲ್ರಜಾಖಾಲ್ಯ ತಾರಾ, ಅ೮3ರಾಯಿ 

ಇಂ. ವಸಿ ಇರೇ ಜಾಜಾಲ್ಬಾರಳಿ ಅ್ರಜಂಬು ಅಬಿ. ಅಜ i 

ಛರ್ರಿಸಂಡ ಅ್ರಠೇ ಜಳಿಆಲ.ಠ,ಎಲುಬಾಮಂಯ ಜೀಸಶಿಲಿದಿ ನಾ 

ಎ ಅಗೋ, ಔಧ್ರಯ್ಯಜೌಳಿ ಜಲ್. ದ್ವಾರಕ ಅರಿ ರತಿ; 

ಆಲ. ಅಖಾಬಿಿಜಾಕಾದ್ದಿ . ವ 

ಣಿ. ಅಜೆಖೌಬುನಿ' ಲ್ರತಿತಿ ಅಿಆಖ ಆಧಿಪ್ರಜುಳಿ, ಐಂ ಲೀಜೆಶಿಎ ಇನಿ 

ಲದ. ಅ: ಚನ. ಉದ್ದಿ: ಅಲೀಬೆಅಯ: ಇನ್ಫಿಆ್ ಕಾಮಿ) ಆತೆ ' 

ಎಜಿ ಬಳಿಲೂರ ಜ್ ಜುಂದ್ರಾಜಾಶ್, ಎರಸೆ ಬಿದ್ರೆ ಡಿಲಿ ೨೨? 

ಅ3, ೮೫ ಬಲಲ ಶರು, ಭೌ ಐರೆಭಿಐಬ್ಯಫ೦ಲ್ಲ 58 
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ಅಲಲ ಅರಿ ಬರಾಲಾರ್ ಇನಿಯ, ಸಾರು ರರ ಐವಿ ಜೇ 

: ಅಖಾಲಿವಿ ತಿರೆ -5ಖ ಉಲ್ ಜನಂ ಕೆಲ ಔ ಅಸಿ. Pee 
ಅಧ: ಅಳಾಲಾಯಖ ಕಲ ಬಿಜಾ ಔಶು ರಂಖ 3 BR, ಲೋ 

ಅಅಅ ಆಯಘಾಜುರ 6% ಜು ದಜ: ಬಣ ಯಾಕಲಾ ಈರಕ್ರಾಐಡಿ ದಯ 
"ಈ. ಅಜಾಜುಕುಐ:. ಅಲಲಿ ಕ್ರೀ ಕಿರ ಅಬು ಉಯು ಐನಿಖಾ ಆಲೆದಿಕ್ಸುಅ ಅಸೆ 

A ಐಜುಕ ಬಾಲಿ ಜಾರಿಯ. ಲುವಿ. ಇಲಲಿ ಉು ೨೮. 

Ba. ಅ ಜ್ಖೌಯಿಲ್ವ ನಲ್ಲಿರಿವ ಕುಜಸಬೆ ಲ್ರಜ್ರಶೆ ಮಿ ₹0 ಲಯ ಇಳ 

ಆಾಬೆಚಅತೌ. ಖು ಅಜುೂಲ್ನ ದೃಿಯಿ ಅಆ ಅೂಯೆಜಗೆ ಅಲ್ಬಂ ಆಂ 

Be. ಕಾಖವಿಲಿ:: ಅಬ್ಬಾ ಅಲರಂಳಾಲು ಆಸೊಂ ದ್ಷಿಯಲಿದ ಬಲ್ 

ಅವು ಇಂ 'ಏದ್ದಿಜಾದ್ವಿಇತೆ ಇಬೂರಔ : ಬಜಾಬಿಅಕುಬ ಅರು 
ಖಾ: ಇಜೂರಕು. ಅಶಿ ಯೂರಿಕ್. ರಾ ಅಲಾಜಿಅಧಿ ವಮನ 

ಔಯ. ಉರಾಂಜುಶ್ೆ: ಅಶು] ಬಿಲ್ಲ ೧ತಿಲ್ತಾ (ನೂ ಅಲಾಯಿ. ಅಜಂ 
ಜಲಖಖೀಲಿದಿ ಅಲಾಬಿರಿಜೆಖಾ ಆಉಾಬರವಾ ಅದಾ ತ್ವ 
ಅಜಖ'ಖಬುದ್ಧಿ ಹಲ್ಲತೆ. ಶಿರ ಲಿಯ ಬರಸಿ ರಿವಾಜ್ 

ಔಣ. ಇದೆ ಬೂಸಹಾಜೆಖಾ- ಣ್ಯ ಇರಲ್ಲ ಅಜೆ. ಬ್ರಬ್ರಬೆ'ಿಟಂಯಜಸಿ 
೧೧ ೪650ದ ಬಿರ ಸಾದಿ ಜ್ರಜ್ರಶೆಯಲ ರನ ಎಂ ಆಲ್ 
ಎಲ ಅಅೂಜಬಣ. . ಅದತ: ರಜ್ಜ ಅಡ ಲ್ರಜ್ರಶೆ ಉರಿವ ಇಳು 
ಬ್ರಿಜಸೆ. ಜವಿಬೆಬ ED. ಲಾಜರೆ ಅಬಿ, ೬ಬಿ ಆಜಾ ಸ್ 

Baw. ಅಲಾದ್ರನಿತಾಜಾಲ್ದನ್ನ.. ಅಜ್ ಯರು -ಬಂಉಯಾಲಿರೂಂಜೌ ಅಜಿ 
ಡರ ುಜದರ್ ರ.ಲರುದ್ರಾ ಅಜಾ ಳು ಔಲೆೆ:ಬ. ಆಔರರುಬ: ಆಡಿ 
ರಭಾಜಾಇಶಾಜ್ರಾ ' ಬೆರಅನಿಲಿ ಅರೋರ ಈ. ಆಲುಎಬೆ 

(2 ಇಲುಸಗ..ಧಿಜಾಜಾಲಲೆಆಸಾಕ ರಘ ತುವ ್ರಲಿಆ೦ ಅಬಿಅಕ್ನರ ಕು 
ಬ್ಲುರವಿ; ಉಂಧರಿಬಾಚಿಅಗೆ ; ಆರ್ಯ ಲೆ. ಅಜೂರಔ ಅಃ. 
ಲೀಬೆಲ ರಲು ದಔಲಾರ- ರಜಶುಜಾರಡ್ವ್  ಆನಿಜಜಾಗ್ಭಣ 
ಅಿಜರೌೊಲ್ಲ್ಞಾಜ] ಕೊಯಿಸಸೊಬಜೂರ ಆತಿ ಉಿನ್ವಿಆಸೆಜಾಲೊಬಾಂ ಅಃ 
ಜನರೆ ಮಾಲಾಧಿ ಅಲಾರ ಆಗೆ. ರಿರಾಜಾಈಯಿ ಲರುಜ ಲಳ. 

೩೩ ೬೫ 

ಆಲಿ 
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ದ. 

ದಲ. 

ದಂ. 

ಈ. 

ಊಂ ಆರನಿಲೇಲಿ. ಇರು9ರು3ಸಿ೦ ಕದಲದ ಅಶ್ರುಲಿ- 

ಈಖಖೌಬ್ಗೂ ವನ್ಫಿಖಂಂ ಬುಲಿಲಃಖೆ ಅ ಬ್ಲಾ ಔನ್ದಿಅಸಕು 
ಬಳಿ ಅದ 6'ರಿಬ್ಬಅ ಅಔಎಔ' ಔದರಾದಾನ್ಲಯ. ಅಲ್ಲ 

್ರಿಜಖುಳಮಿಎ. ಅರೇಂದ್ಞಜೆ ಈಲ್ಲಿಜ. ಇರಾಜಹಸಯಿ, ಬರೂರ. 

ಲೂಕುಣಿ ಅಜರ» ಲಖಿ ಅರೊೋಲ್ಲಜ ಈಶ್ಲಿಖ' ಔಜ್ರ್ಞುಖಲಸಬು. 

ಅಬಶಜು ಆಮಿಖಲ್ಲಿಕಿಕ್ಲಾು. ಈಚಖಬುದ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ರಾಜೆ 

ಶು ಈುಕುಖೊಬೊಂ ದ್ರಿಜಾಯಆತೆ. ಔಜೌಬಲ ಪಾಲಿ ಔಶೌಬಲ್ಲಿ 

ಅಬೆಮಿರಳುಲಅ ಅಜಾಲಿಖಾಬೆಬು- ಅಜ್ಖಬು್ಣ ಅಲುಡಿ 

ಅಬೆ ಭ್ವಲಿಯುರಾಯಕ್. ಎಲ್ಲನಿಯಳನಿಳುಣೊಬೆ: ಇಜಾಂರರೆ ಅಜಾ 

ಜ್ಯದ್ಧಿರಾ ದ್ರೀಆಲಉುರ್ ಅದ್ದಿದ ಜಲಜಬಮಿಂಲಿೆ ಇಲಲಿ ಲ ರಾ 

ಔಣ. ಜ್ಞ, ಲಾಬಿ ಅಲಾಲ ಯಲಿ ಔಬ್ಣಿಜ್ಞಾಜ' ಯಿ 

ಈ. 

ಈ... 

ಪ್ರ. 

ಈ... 

5೦. 

ಆನಾ ಔಶೌಬ ಈವ್ವಅಕ್ವ ಲತೆ ಅಖಾಕ್ಲಕು ಅಜಕು- ಅಜ್ 

ಲೌಬುನ್ಲಿ ಎಂರಿಜವುಳುಣೊಬೆ ಔಜರನಕೆ ಅಬರಔ ಲಿಯ 
ಬನ್ ಡಔಖೌಟಿ ಅಲ್ವಾ ಔರ ಉಲಬಮಾರಿಡಿ ಇಲ್ಲಂಬೆಬು. 

ಕೂರು! ಅಎಂ್ಲರಿಯರವಿಳುಗೊಬೊಲ' ಅ್ರಾನಿ ಬರು. ನಬಿ ಬಿ 
ಅಲುಆತಿಅಾ ಉಗ್ರರಲ್ಲಿ ೧ ಲು ಬೇಕೆ ರಲಲ ಅಜಆಳಿಅ 
ಅಬುಯಿಖಶಾ ಅಂರ್ಮ ಜಜುಲ್ಟಾಲ್ಮ ಲ ಈಲುಾಬೊಯೆ ಈಅಜಿಂಂೆ 
ಅಜಾಅಳಿಖಾ ಜಿ ಶಾರುರು ಅಖುಕು_ಖುಬು:ಜ್ಚುದ್ದಿ - ಬ್ಲಿಜೆ ಅಜುಔಿಲ್ಧೂ 

ಬರುತ ಈಾರುಆಗೊಬೊಂಗೆ. ಬಕರಾ ಬೀಲೆ ಜಿ ಉಲ್ಲ 

ಅಜಂ ಐವರಿ ಲುಕಾಣೊಬೆನಿ ಅಆಡ್ರಿದ್ದಾಯ್ಕೆ. 
ಅುೂರುಖ್ ಜಲೂರಜ್ ಲ್ರರಿಠೂಜುರಿ ೮೮ಅರುಹಗೊಬೆಲಿ ್ರ್ರೂಜಾಖನ್ಲ್ವಿ 
ಈಜುಲಿ ಲ್ರರೆದಿಜಾಅ ಅಲ್ಲು ಊದಿ. ಅಖ್ಶಾಬುಲ್ಧ ೮(ಕಾಆತೆ 
ಅಬೆ ಅಬೂರಜಾ 6 ಈರಾಖಸೋದ ಜಾಲೆ ತೂಜಾುರಾರಲಾಲ್ಮ ಆಪುಜಿ 
ಅಬೆ; ಔಖಂ ರಲಲ ಸ್ಟಾ) ಆಈುಕಣಬೆಲಿ ಬರಿ ೮9 
ಈಉಲಾರುರರಿಎ ಉರು ರಂತೆ. ಕ 
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ಅರಿ] ಬಂರುದ್ಧಿಲೊಯಿಜೌ ಅಶುಡೆ ಘುಲಂದೆ ಅಕಔೆರೆದಣಿ 
ಜೆರಿತುಯರ್ನಿ ಬಲಿಲ್ರಲ್ತಿ ಅನ್ಲಿರೆಜಾಳುಜೇಬೆ ಅದಿ ಬಾನ 

ಖಟ್” ಅಜಿ “ಡ್ ಜಾರಔಂಎಡಿ ಅಲ್ಲರಿಲಲಲಕುಳಂಬೊನಿ ಲಯ 

ಇದಿ ಅಖುಜರಿ ಮಾಸ್ಯಾಣವಿತಿ ೪ ಈಠೂಶುಲೂಯ ಇಲ್ಲುರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಕು 
.- ಬಿಜು. 89 ಇಲುಜುಯ9 ಬಳುಖಾದಿ *ಹಾಲರುದಿರ ಇ೦ಲ್ಬಲಿಎಆಲಿ 

ಕುಣೊಚೊಪ ಐಕುಅ5ಪ್ರಿ ಔದೆಖಜಾಲ್ಧಶುಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಲ ಈವ ಜ್ನುಘ್ಚಶಜು 

5 ಖ್ಲೌಖಟಿಔ ಅಶು ಜತ ಇಲ್ಲಿಜಾ ದಜೌಬಿ ಇಲದ ಔಲುರಯಾಯೆ 

Grew . 

9 

ಕ್ಲಾರುಖಾ ವೂಲಿ ಫ್ಯಜಸಬವಿರೇಆ ಅವಿಬರಿ. 
ಬುದ ಬಡಿದ್ರ ಲ್ರತುಜಾಯಲಿ ರಿನ ಸನ ಜುಲ ಅಶಾತಿ 

ಔರುಖಸರಿ ಅಭಾ ಅಲನಿಲವಾಳುಖೊ ಬೆ. ಜಠಬೆ ಲಿಜಶಿಜಾರಿ 
ಬಪಿ.ಲೀಡಿ ಪ್ರಘಾಜಾಖಿ - ದ್ರಹಕೊಬಹಗೆಲ್ದಿ. ಅಂಬೆ ಅ್ಹಬಿಶು ಅಜರಜರ5ರಿ 
ಔಜಾಜಸರಿ ಅರಿ ಅದ್ದಿಜುಲಿದ್ದಿ ಡಿಜ್ತುತ್ರಕೂಖ ತೆ ಅಶು ಜರು ಬೌಡಿ 

ಜಾಲರಿ ಜತಿ. ಅಚ]ಲೌಬುಷಿ 'ಲಿಜು ಅತ3ಿರಂಜಜಿ ಜರಿ 63 

ಅಜ ಜರಿಪಿರಿೀಯೆ ಬ್ ರಶರಾತ್ಚಾಕ್ತಿ ವನದ ದೆದ್ರ ಜಿಬಿ 
ಇಗ ಶಿಸು ದ್ರೆಮನಿಣೆ ಅಶುತಬಾಲಲ್ಲಿ್ದಿ, ಬ ಇದಲ ಜಡಿ 
ಬ್ರಿಬನ್ಸಜವಿಳುಅಂಬೆ ಅಬೂರದಔ ಲಿಜರಾರೆ ತಪ ಅಲ್ಲಲ ಅಬ! ಲಿಯು 

- ಈಖಾಲಾ್ರಿ ಎರ ಜರಿಎಲಾಂಗೆ ಇಲ್ಟೂವಿ. . ಅಂಡಿ ಅರಿ 
ತಾರಿಕ್ ಜ್ಞಶ್ವಾಖಕುವಿ ಅಲ್ವಿ ಭತಅಬಿಬ್ರಬಾಲೆ ಬೌಖಪಿಜಠಿ 
ಬಿರ ಅಜಾಲ್ದಿ ಜಡಿ ಜಳಾಲಶುಲಿಬುಕ್ರಾ ಉರಿದ ವಿರ ಉಲ 
ಬಹಿರಾತ ಲ್ರತುಶಾಯಿ ಆರೇಧ್ಯಾಹತೆ ಜಾಜುತಶಾ ಮಿಖಾಲ ಜಯ * 

- ಇಾರ್ಫೆ3ಣೆ ಇಬಎಲಾ9 ಅಜಲಿವ ಜರಾ ಜುಮಿಖದಿಬೂೂಶುಅ ಬಿಪಶಿಶಾಯಿ 
- ಅಬಾಗಿನಿ. ಲಿಲಾಲ್ಬಿಬಹಾಾರುಈ ಲಾದ್ಧಿಬೆ ಎಲ್ಲಲಿ ಹೈಬುಶಾಳಿ 
ಲಿಜಲಾವಿಹಾೆ ಇಲ್ಲಿ ಅ್ರಕ್ಲಾಮಿಳಿ ಜುಜುಬಿ ಜ್ರಕ್ಷಾರವಿದಿ ಇದು 
ರವಿ) ಚುರ ಪಾಲಿರು ಶಲ ರರು ಬಲ್ಜನ್ವಿದಿ ಈ ಚುರ್ 

ಅಬಾರಿಬಿ. 

ಅಜಿಬೀಖು ೮5.೦. ೨೮ೂದರಿು ಅುಲ್ಬರ ಅಳ ಔಡಬ್ಬಾಡೊಬುಲ 
- ಯಿರಾಜ 99 ಜಾಲಿಅಲಿಲಿ. ಅುಪ್ರಿಖು ಅಬಿಜಾಕುಂದಿಜಗೆ ಅಲ್ಲಿ 
ಅಖುಧ್ರಿಆೆ ಇಲ್ರಅಲಲಿ ತಂಂರರಾಜ ಆಗೆ ಲದ್ದಿಂಾಲ್ದಿಆತೆ ಅಟ5ಲ್ಲಿತಿದುರಿ 

71 ೫% ೫೨೫2 



476. “ಅ ಬರೇಲಿ. ಲೀ ಕಸಲಿ ಗ ೮೬ ಆಲ್ರಜ 
ಆಯ: ಜನಿ. ಜಗೆವರುೂಯಿತ -ಇ 71೨.೮೯೮ ಎನನ ಔಸಿ 
ಅಧ ಲಾಲಿ ಬಲಿತಲರುಖೂಬೆದಿ ಲಿಲಿ ಕಾಮು. ಬಪ್ಪಾ 
ಉಮ ದ್ವಿದಿಲಿ 2 "ಅ ಅ ಬದಔ ವಿಜದಿ 2ರ: ಉಾಖ್ಯಜಾರಶಿ: "ಆರಿಜ 
RES ಭಾ 4 pe ಚಿ 

ಉಂ. ಯುರ ಬರಸದ. “ಒನೆ ಣಗ ಲ ಮೊಲದ. ಜೂಲಿ ಔರು ಇರೆ. 
ಅಲಾದ ಕ ಹಿನ ಜಳರಿ pos ತಲಾ py ರಾಲಿಶಿಂ ಅಜರ. 

ಊಂ: `ಐರುದ್ರಿ ಅಬಿಜಾಅ ಸಾ್ಞಿಜನೆಕು ಬತ ಬಿರಿದ ಐಲಿ ಸಮನಸಲ್ರೀಪಾ: ಅರ 
ಅಲ. ಜಬ. ಫಲಾನಿ. ಅಬಾಲ ರಿ೫ಜೆಜಲಬಿ ಅಜಬೆಬುರಲ್ಸಾ 

ಇಂದಿರಾ ನಡೆದಾಡಿ ಶು ಈ ಅರಿ ಅ ಶಾದಿ ಜ್ರಾಲಾಲಾಲೂಣತೆ 
ಆ ಉದ ಇಲಾಬೆಕರಿ. “ಖಾಜ್ಞಲರಿ: ಬ್ರಶೆ ಅಬ್ಬರ ಔಜಔಬಿಬ್ಧಲಿಜೆ ಅಅುಲಲಲಿ 

ಮು -ಔಲ್ಞಾಜಯೀಗೊಂ್ 'ಇದ್ಧಾರಾಷ 6ಬಲುಜಾದ್ದೆ : 'ಠಯಿಆಲಾಯಿ 
' ಇಲಿ. ಬರಿ. ESP ಉಣುಡಿ ಅರಬಿ ರಾಮಾಪದ್ವ:, -ಬರೋದ್ಷಜನೆ ಬಯಲ 
ಲಾಈ. ಅಖ್ಲುಳೀಲಿಕು ಬಲಔವಿಬಿ. ಆಹು ಇಬಲಾನೌಶು ಅಲಲಿ 

ಅಇಲಿಶಐರಿ ಅ್ರಶಿಎಂವಿರ ೨೫೨೮ದ ಇಲ್ರಾಎಂದಿ ಕಿವಿಲುಬಿ ಜರಿ ಅಣಿ 
ಖಾದಿ ಇಂಔಿರಛಿ ಈದ ಪ್ರಯಬಿಜು ಅಳ ಇಜ್ನಾಗ.ಉಖ ಶಿರಾ ಔ 8 ಜಲಾ 

ಔ. ಈರಲರಾಗೂಜ ಫೌಬಿಜಾಾಬಿಲಧ. ಆವ ಲಾಭಿ. . ಹರಕೆ 
ಶಯ ಬಳ್ಳರ)ು ಜಕ್ರ್ರಿಬುದ್ದಾಲುಇ ಔನ ಆಲುಲಖಾಂಲ್ದಲಿ "ಲಾಗಿ ಸಾ 
ಲ್ಲೂಲಿಜಃ ಠಂ” ದು ಅಕಾದಿ ಎ೦೦ 1 ಇಜ್ಾಬುದ್ಧಿ ಅಬೆ ಬಗಕೆ 
' ಜ್ ಜಿ ಅನಸ್ಲಾಜಔ ಎಲಾಕಿ ನ್ಲಿಔ2ಯನಾ ,ಜಲುಲೆ. ರಬೆ; ಜಡತೆ 

ದಂ. ಫಲಿ: ಅಲ್ಪರ೬ಖಾೀಿ ಅರಂಲ್ವಾಖಾವಿ ಯರಾಲಲರಖಂ6ಆತೆ 
ಜಾ ಅರುಲ್ಜರಧಿ 

ಅಣ. ಬರೇನಿಕ. ಬಿಎಲ್ಲಿ ಆಖಾಶಿ$ ಬಬ್ಲಿ ಅರ್ರೆ 'ಲಿಬಲ 

ಅಲಲಿ ಅಜಸಲಸಬುದ್ದಿ ಇಲ್ಲರಿಎ ಕಾಟೆ pane ಅಜ ಕುದಿಆರ 

ಬ್ರಿಜ್ ಅಮರಂ ರ ಆರು) (ಬರ)ಬ್ರಂಯಗೆ ಅನ್ನಿಣಿಯವಾ ಆತೆ 

6 ಅಬೆ ಔಟ ಖೌಲರೆಕು ಣಯ ಅನಿ ಔಂನ-ಆರಲ್ರಭಿದಲಿ ಔರ 
ಐವಿ ಔಲಿಕಾಲಾಲ್ಲಿ ಅಂಜಲಿ ಇರಾ ಅ ಇಲ್ದಿರಯಈರು ದೆ ' 
ಅಜ ಖಯಾಲಿ ರಿರಲ(ಐನಿ ಓರಾ ದರಿ ಔಲಂಅಜಸಿ 



ಅ5ೌನಿತಲ್ಞಯ. ಅರುಅಮಿಡಿಲ (ಎಜಾಲಿಲ್ದಿ ಅಶೆ" 477 

8 ವಾ ಕು ಆ359 ಲಿಲಾ ಇಲಲ್ ಅಜಾತ ದೀ ಕಟ 
ಕ ಅಬ್ಬರ ಪ್ರಮಿಜರ ಅಜಾತ ಅ್ರ ಸಅಲಶ್ ಪ್ರಯ ರ ಜ೦ 
ಹ ಅಲೆಲಿಖಜಾ್ಯ 'ಅಖಯುಬಿನೌ ಲಿಇಬೆರಿಲಾಳಿ ತ್ವ ೬ ಜಿದೆಪ್ರುೌಜದಿ 

ಕುಚ MG ಜೂನ ಐಳುಜಿಕು ಇರಲಿ ಅದ ಎಪಿ 

ಲ. ಜ್ರಬಾಲು ಆನಾದಿ - ಬುಅಜಗೊರುವೆ ಅಕ್ಕ ಮುಲಿಜ್ರಿಕು ಔಟ ಇಜುಲಬು 

ಅೂಕ್ಷದಿಯ ಯಂದ ಅದಿಟೂಬಜು ಲಿಂರುರ್ ಅಬ್ಭ 3 ಖಠಿಜುರ 

ಅಖಾಜಯೌಲಖ ತಿ “ಈ ೮೮ ಅಜ್ಜ? 'ಜುಣ್ಣಿ ಕೂಲ ಖೌರುಶದಿಬಲಿ ಬ್ಗ್ 
೦ ಅಃ ವಿರಜಾ ೨ ಶತಿ ಖೊರಿಂಬ ಆಲ್ವ ಅಶುತಶುಅ ಅಟ್ವಿರೆ ಬಿ 
ಖರಳಾಖುಳಾತಿ5 ರ ಅಬುದಿಜ' 'ಅಫ್ಲಯ್ಲಾಲಿಶಾ ಔಜೌಜ ೮306. ದಿಯಿಬಕ್ಲಿ 

ಭಾ. ಎರು ಬುದ ಎಂನಿಂಘಾಣಖೊಲೊಡೆ ಅಬೆಲಿಜಠಿ ಬು. ಅನ್ನಲಿ] 

ಅಬ್ರುದಿಚಿ:೫ಸದಿ `ಅತಿಉಜ್ ಜಾರಿ ಜ್ರಾಲ್ಮಬುಪಶಿಎ 'ದಿಖಬ್ಷ್ಣ ಅಶಾ 
ಗಏ. ಐತ] ೧ದಿಖ ಲ್ವಶ್ಯಾಬಿ. ಅಡೆ ಆರ್ಚರ್ ಇಲ್ಬಕು ಅ ತ 

ಅಜಾಬಿ4ಇ ಅಬ್ರಃನೆ ಪ De® ಎಲ್ಲ ಇಲ ಅಕಾ ಇ ಇಲ್ದ ಮುಕುಲಸಿಲ 

1 4. 9.ನೆ.61: ೮ ಜಾನೆ. . 'ಅಿಪುಲಿ ಕಠಡಿಇಲಾಾ ರೆ ಬಿಜಾ ಹತೆರಿ ಇ ಐ 
'ಎಿಲ್ಯ ಅನ್ಚಿರ್ನ -ಲಿದಯ್ರ ಶಾಸ ಅಂ ಆಸುರ ಬಿಲ್ಲ ಬಾರಾ ವೈಖಚ್ಛಿ 
ಲೃದ್ಧಿ ಐದ 'ಭ್ರೀತಾಲ್ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಐಳಿದರಿ ಲಾಜ ಛ್ರಶ್ನಾಲ್ನಿ ಅರುವ ಕು 

ಅಲಲಿ ಅವದಿ ಅಸರ ಅದಿಲ್ಲ ಘಜು೦ಲಿ' ಇಹ ರಿ. 
ಳಿ. ಈ ಅಜಾ 3 ಅಚಾರ ಇಬಿಳಾಣಖ ಖಾಜಾ ಖಾಬಿಳಿಟ ಬದಲಾ 

ಆಯಿಯುರಾಶಾಥಿ ಅಲೊನಿಬುದ್ದಿ ವಿಬ್ "ಜವರನ ಸುಬ್ಬಲಿ: ಅಬಿ 
ಖರ ಉಲಾನ್ಥ  ಇಕುತನುವಿ ಮಿಸನಿಜರಿ೨ಿ' ಬದ್ಧ ಆಶ್ ಅಬಲೆ 

. 2 ಶ್ರೀಯೆೊರಾಅಜಲ್ಬ ಬು ಅಶಿ ಇದರ ವ ಕಿಮು ಈ ೫ 

ಜನಿ ಇಜುರೇಬಾಈ ಎಖಾಜುರರಿ ಅಡುುರಲುಬತೆ ಅಜುಬಿಎರ ಆರಾರು 
ಖುಳೆ ಅಖಾಜುರಿ "ಳಾ ರಾಸಕ್ತಾಲ್ತಿ ಜಜಾಸದ್ರಿಎ ಈ ಇಖ್ಯಾಲಿಜ] ಜಲ ಟೆ 
ಜು (ಲಿನ ಜಾವ ಜಾಬಲರು 3ಎರುಲಿ ಶುತ:ಲಾ ಈಗೆ ಅಬಲಾಕು ಜರಗಳೌ ಓ 

ಊ:.-ಸುಮಿಲಾತಾಾಯದಿ ಲೀ ಅಶಿತಖಿಅನೆ ಜ್ಯಾ ಅಬಿಲರಾಂಜಾಅ 

- _ಡಿರರಿುದಿಜಿಂ0ಿ ಹಾಬ್ವಿದೆ ಇಂಾದ್ರಿಅಲ್ಲಿ ಬಿಎ ಲಿರುಡ ಜನೆ ಅಬಲಾ 
ಕುಟಿಶಾ? ಲಿಲಿಬದಿಲಿ ಬಠಲ ಡಿಎ. 

ಅಂ ಲನ ಖಾಜ ಬ್ಹದಿರ್ದೆಣ೦ಿ ಜಣ ಹೀ 'ಪ್ರಿಉಂಆಗಲಿ 
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- ಲಾಲಸೆ ಬ್ಹಜಾದ್ದಿ ಲಿನಿಶ್ಚಾಮ್ಮಿ ಅಖಖಯುದದಿ. 

ea ಜಾರಿತು. ಎರುಅಲಿತಔ ತಿ ಔಷಲಾಲಲ್ಲಿ ಬಶ್ರದಿ- 

'ಡುಲ್ಕಾಂಬಾದಲ ಬಸ ಆಯದ ಇದ ಇಲ್ಲು ರಿಅಲಿ೨ ಐಮಿ ಇಲಾಖೆ 
ಲ ಇ. ಅಲಿ ಜಿಕ ಬಾಪೂ. 'ಲುಖ್ರಿಯ Eee ಇದಕೆ 
ಐ ಕೈಖಾಲ್ಲ ಅ... ಅವರಿ ಜವಾಜುರಯಂಣೆ ಪ್ರಿತಿ 

. ಉಲ ದಿಶಾ ಕದುಲಯಕಿ ವಸು ರುಖ ಆರತಿ. ಈ ಢಿಶ್ಟಾ" 
ಉನಿ ಔಿಕೊಐಔ ಎಜು ಅಜೀಂ ಜಸಿ ರ್ರಿಲುರಂಐಜಿಲು] ಅ 
ರಿಖುರೂಐ 5B ಅಜೆ ರೀರುವಾಜಜಿ ಈ) ಕಹನ ಎಜೆ ಇಜಾ 

: ಖಔರ ಆರಿದ್ರ ಅಧಿ ಅಬುಕುತಿಜುಲಿ ಕುದೊಂಲ್ಲರಿ.. ಅೀೀಜುಣಿ 
ಬಲಿಳಿಲ್ಲಿ ಬ್ಬೆ ಬ್ರಿನ್ನಾಬಲಿಕಬೆ ಅರದಿಲೊಡುಜಾ 'ಉಡೆರಯೂಯ 
ಣದೆಲುಬಿ ಜ್ಞರಘಾಂ ದಿಲಿಬ ದಿನಿಲಿ8 ಅಅುಬಜದಿ 

ಅನಿತ. ಮಾಫಿ ಬಮಿಂಬಿಎಸ ಶಂ ವ ನಿರ ಐಕಿ 

ನಜ ಡಿಬಿ 
ಲಾರ್ ಅರೆದ ದಂತಿ ಭಿಜ್ಜಾಲಾಲಿ ಖಬಿಲ್ಪಸ್ಲಲಔಿ ಕ್ಯಾಲಾಜಾಆತೆ 
ಅಂ ಕ್ಷಶಿರಲ ಛಾಂ ಬಿಜಾಔ ಆ: ಜಲ್ಲಾ ಉಾರೂಂಶಾಲಸ ಇ. 
ಡ್ಯಶ್ತಾರಲಿರರ ಶ್ ಪಾಾಲಾಅ ಜಾದು ಥಜ್ಲಾ್ಜದಿ ಎಖಾಬಾದೆ ಈ ಪಶಾಜಾಶಾರ 
ಶಾಲಿ ಲೌಜಾ ಅಯಾಲರಿಲಿ ಜಶ್ಲುಳುವಿ ಎಖುಬುರ ಈ 8, ಶಾಟಾ 
ಜಲ್ತಾರಾಧಿ ಖಾರ ಈ ಲ್ಲಾಶ್ಮಾಲಲಳುರಿ ದಬೌಬವಿಆ ಅಜುಂಬೂರೆ ಲಿ ಅಣ 

ಸ ತಿ ಇ ಇಕ್ಕಿ ರಿಯ ಖಕುಣೊಬೆ 6 ಅಲ ಔ6ಂಜಿ ಇಲೆಜು. ಜ್ಞಲ3ಬಾಬ್ಬಾ | 
೪೮ ಅಫಾಕುಜಬರ ಮಿ ಬೆ ಖರಅಲ್ಲಿ ಇಲೆ ಇರಲ್ಲ 
ಅಕುೂಕಾ ಬಿಟಿ ಜಬಮಿಳೊಖಂರಜಿ ಬರಿ ಸಯ ಜುಜೆ 
ಲಿಲಿ ಲಾಲಾಜ್  ಇರೂಶುಘಿ ಬಠೆರಜರ ಈವಾಖಾಜಸೆದ 
ಅ ಬುದ್ಧ ಎಲ್ಲರಿಲಎವಕುಆಸಂಬೆ  ಈಣ್ಪ ಬತೆರಬರ ಅ ಬಾಜಿ 

. ಅಬೆಬು:  ವಬಿಬಜರಿ ಬಿಬಿ ಅಹಜುತೆ ಲಾಜ್ ಔಕುಂ ಸಾಜ 
ಜ್ಞ ಂಬುಣ್ೆ ಲಿಜುಡಿ ದಬಾ ಒಲಿದೆ ಅಿಖುಚುರಐಔ ಈರಾ 
ದೆಐ್ರ ಆಖುತಯೆ ಅಳಿ ಲುಪತೊಜೆ ಡಿಜಿ ಬಿಔಿಬ್ಟಬುಬಬ್ ಎದು 
ಇರರು. ಶಿ ಬಲಿಕಾಖುಲ್ಮಶ್ಟೂೂರಾರ್ ಯಲುತಿಕಾರು ದೆ 
ಅಪಾರಲಿ ಬದ್ರಜಾಾಸಾಅುವ ದೈಜಾಖಿ ಅಉಖಬಛಿಲುಶಾ ಖೂನಿ 
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ಜವಿಅವುಕುಣೊಬೆ ಲಾರ ಅಬಲಾ ಜಯ ಜಜ್ಜುರಾಲ ಅಲೆ ' 
ಈ ಮುಶಖೂೂರಿನ ಬಮಿಔವಾಜುೊಬೆ ಅಖಾರ ಜ್ಯ್ಲಾಕುವಿ ಜರ 

ಅಜಿ: ಅಜ್ಶೌಲುಲ್ದಿ ಲಔಯ ಈ ರಾಖೊಬೆಲಿ ಅಲ ಔೇಲರೆತಜಾಲ'ಲ 
ಕ್ಲಲ್ಜುಲುಲಿ ಇಜಾಂಜಾಲಡಾ' ಬಾಜಾಲಜ್ ಐರಿಶಿರ ರ ಉೌಜೆ ಲಾಲಿ 

ಜತ್ತಾಕುಲಿ' ಇಲಾ ಜಾಲಿ ಎಲ್ಲರಿಎವಾಕುಅಗೊಬೆವಿ ಜಳ ಫೌಖಲೇಘಜಾಜಯ. 
- ಐಖಜೌಬುಲ್ಣ ಕಿಜಾಖರ೫ಸ' ಜೌಔಟಂಬಿಲ್ಲಜ ಅಳ: ಅಲ ಘೊಯುಲಿ 

ಅಲುಶಾ: ದಿಲಿ ದಾ ಸಾ” ಮೆದೊಬಿಬ್ಬರ್ರ್ತಿ ಶುಠುಅ: ಜರ ಈ 

ಲ್ಲ. ಅಬುರಾರಾಜಾ ಅಖತಔೆಬಂಜಾಜರದ ಇರ್ಲಿ: ಜೆಲಿನರೂಳ' ಅಳಿದ 

ಬಲಿ. ಈಠಾಜೂಸೊಬ' ಖೌಬು: ಆರಂ ಔಯ ಅ ಅದ ಜದಿ ಬದು 

ಈಮಕುಸೂಬೆ ಲಾಲು: ಅಜಬಧಔಕು: ಅನ್ನಾ: ತಎವೂಲ ಆತ್ರ ಠಂ: 

ಈ... ಅತರಖಲ್ರ; ೮5 ಜಿಕ ಲಕುಜ ಬೆಂಜ್ ವಠಿಕು: ಅಲಲ | 
ಪ್ರೆಬಜ್ಥಾಜಲಿಉ”ನೊಬೆ ಅರ್ತಿ" ಅಲಾರಜಔಿಲ ಜೆಬಿಶ್ದಾೆ: ಜರೆ" 
ಉದಿಶತಾರಿಜು ದಿದ 2 ಖಾಂಲ್ಗಲ್ರಿಶ್ಲಇಬಿಬು ಆಂಕಾ ದರಿ 

೮೫. ಅಬಬು* ಲೊಶಿಃಿ? ಜುಜೆ: ಬ ಅಜುಿರಟು ಅಶು? ಪಹಾಡಿ 
€ಖೌಬೆನಿಆ: ಜುರಂಜಾಜಾಜಟ್ದಿ ಅಜಾರು ಶುಅವೆ' ಬಾಕುದ್ದಿರಯದಿ' 
ಜಂ ಅದಸೌಬ- ೪ ಉಂ ಜರೂಣಜಜಿಲ್ಲ ಅಜ್ಲೌಬುಲ್ಯ ಜದ ಓಲಾ 
ಬ್ರಬಣುಬವಿಕಾೊಲೊದ' ಲಮಿಶಬಜಾಡ: ಮೂರ್ ದಿನ್ವಿ9ರಾ.. 

ಅಂ. ಅಚಲಬುಲ ಬೆಬಲಿಟ ೭೫ ಜಬೆ ಅಠಅಬೂರಕೆ ಅಜಜ “೨೬6: 

ನಿರಿಗೆ. ಎಲ್ಲಿರೌಂಕಲುತೊಜೆ. ಲ್ರಜುಂ ಜುರಜಾಜಾ'ಜ್ರಾಲೆ ಈದಿ 
ಲೆಲಿಕಐ ಉಳು ಶೈಲಿರಥಿಡಿ ಜಲಿಳಿವಾುಕುಣೂಬೆ ಪೆಬಅಬಬಾಡಿ' 

ಅ: ಛ್ರಿರಜಾರಲಕ್ಷೆಬ ಲಾಬಾರುಡಿತೆ: ಜಅ ಜಜಾರಜಿ' ಓಂ 
ಅಳಶು9ಆತೆ ಅಲಾ ಅಲ್ಲಿರೆಲಲಾಳುಣೊಲ' ಜಲಿಔಜಂಜದೆ' ಉಖಾಆತೆ' 

ಅಂ” ಎಲ್ಪಿಜಲಾಕ್ಟಾವಿ. ಲಿಬ್ಬಲೀತ ಅಲ್ಪ ಔಧ್ಛಿೀಲುಲ್ಬಜ ಲಿಖೌಬೆವಿಬ ಅಆ 

ಖಲ್ತಲ' ಲೇಅಜ ಬೂಕುಲ್ಗಿರೆ ಹುಂಜ. *ಆರಲ್ವಲಿ ಆಜಲಿಲಿಜಾ. ಜಲಜ 

ಲ: ಅಸ ಮದುರ ಅರಿವಿ ರವಿಬೆನಿಎ ಖರಲಿ. ಜನಉರಿ 
: ಅಂ ಈದಿದಿಜ್ ಜಲರಿಜ್ರ ಉಪಲಿ ಬಮಿಭಿಲ್ಲ ಅದೆಜ್ದಜನಿಳಣೊಬೆ ಖಲ" 
ೊಬುಲಅಲತ್ರು ಈಬಖರಿ ಖಳ ಲೀಜುಣೆ ಯಲ ೨ ಜ್ಐಳಿ ಪಲಲಿಖೆ 

ಅಯ. ಪ್ಯಿಅಲರಿಶ್ರಐಡ ಓರುಂಅಲಗೆದ್ದಿ ಹಲುಲಿ ಕಲ್ಲೆ ಕಅರಿಜ್ರಜ. ಅಕುಣಿ 
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ಆರಿ. 

ಆ] ಅ5 ೨೨3. ಇರುಕಿಲಾದಿಸವು ಕಾರಲ್ಲಿ ಅತ 

ಅಮುಭ್ ಜು: ಬು ಮುಂಜ ಬಾಕ ಹಸನಿ ಬೇ ಬಲಲ ಬೆಲಾ 
ಅಮಿ. ಅಲ್ರಜಯ. ಬತಲ ಆತ. ಇರದೆ ರ ಇಂಡ ಅಬ್ಬು ಅಯ . 
[3 ಣ್ pe ಪ್ರಬಜ್ಞಾಜ್ ಆ ಅಂಬ ಹುರಿಯ: Rs ಅಲ್ಪ ಶೂ 
vk ಅಯಖರೆ. ಅಶುಖಬ 9. ಲಿಇಲಟಿಣೆ ಅರಾ ೦ಎಳುಜಣೆ 

“ಇಲ. ಖು 3ಜ್ಯಾರಿಲ ಅಲಾಬ ಈ ಅನಲಿ.. ಅಜ್ಜುಮಲ್ವಿ ಎಲಲಿಳನಿಕುಖ3ಬೆ 

12). 
3 

'೫ 1. 

ದಜ ಮ:ಫೆಬಾನವಿಯ್ದ ಬಅಔಜುನಿ ಬೃವಿ ಸತು ಟ್ರೂ 
ಲಲ್ಲಿಬ ಇರುಲ್ಖುವಲ್ಲ ಆಲಾ ಎದ್ದ ಗ! ಬ್ಲಠಿಯೊರುದಿಜದ 
ಅಿಖರ೬ಜ್ಜನಿಅಕ್ಲಿ ಪ್ರಜಾ ಕು ಉಬೆ ಅಬಬಿಬಬದೆ ಜಾಜಾಲ್ಲಿ ಐಂ 
ಮಿಲಿ ಅಕುಂಖುಅ ಅಲ್ಲರಿಐಮುರಿಯೊಜೆ ರಿವ್ ದಿಔತುಶುಲ್ಬಜ್ನು 
ಪ್ರಾಖೂಪಜಾಹ ಅಜ ಜ್ರಾಸಿಶೀಯ ಹಗೆ. ಅಖಬುೂರ ಆನೆ ಬ್ರಬೀಬು ಹಾಥ 

ಲಬ ಬಲ ಮಲಿ ಜಬಲ್ಗದಿಶು ಪುದಶ್ಪುಲ್ಠಿ ಈನ್ಫಿಎಲುಬ್ರಿಜತಲಿ ಜರು 
ಲಿಲಾ ದುತ್ಮಶ್ಚಾರ್ಮಿ ಇಲುಯ ಅರು. ಆಜ ಎ. ಖು 

ಎ೭ನವಿಅಖಬೆೋರ ಬ್ರಿಯಿಲಿ ಅಖಾಶಾಬಲಿ ಬಿಪಿಓ ಇಕೆ (ಕ್ತ 
ಅಂ ಲಿರು ಐ9ಎಲ್ಲಜ ಲಕ್ ಇಉಮಿಂಬನಿಲಿಕಾ ಅರೊಲ್ಯಾಂತೆ 

ಥಸ್ಸಾಕುದಿ ಇಜಾತೆ'ಲ್ಟಿ ಅ.೦ ಲಲ ಅಾಭ್ಯಿರ ಒಂ. ಅಲಾ ಇಜ್ಜುಕುವಿ 
ಎಬಿ ಥೆ ಬುಜ ಅಭಿ ಮುಂದೆ ಬಾಲುಲುರಯಿ 
ಆದಂರಿಸಾಲ್ತ ಇಲಾಂುಖಜಾ್ ದಿದಿವಿರಿ ಆಕ್ಚಶ್ವಾಲಿಆಾಳಾಲ್ಯ ಎಣ 

ಅಶು ಕನಿ "ಬಾರೆ ಉನ ವಾಧಿಜ'ಲ್ಲ ಲದ ನಿಲ 
ರ ಜರಿ ಪಿರಿ ಕ ೫ಶಾಔ ಆಜಮಿಲಿ ಎಲರಿಲಆಲಕುಆಿ 
ಅಯ ಜನಿಖಾಬಜಿನ್ಕಿ ಮು ಅಬಾರಔಿಂ  ಜುಐಲಿ ಎಕುಲಕಾಔ 
ಔೋಜಾಅ ಜುಲ ಈಯರ್ ಶುಅಜುಲಿ ಇರ್ತಿೂರಿಅಶಾಯಿ ಅಜಾಬಯರ ಧೆ 

ಜಾಲ್ಲಿ ಮಾಜಾ. ಅಳೂರುಲ. ಬ್ರ ತಾಬಿಕಾಶೂಯಬು ಬು 
ಖರ ತಾರ್ಮಾಲ್ನೂ ರರು ಲಿಜುರು ಜಲ್ಜರುಲಾಯಾರಿ ಉರಿ ಲಖಾಲಿಂತಿ 
೮ ಶ್ಚುರುಧಿ ಇಲಾಪಾರ ಈ ಲಿನೆ ಲಿಡ್ಟಿಲಿಆಲ್ಲಿ ಇಯಾಲ) ರಿಂ ಇಹ 

ಈಲುಶ್ಮನ್ನಿ ಐಳಿಚ ಬಹಾೂಲಿಜತೆ ಉದು ಅಜು ಲುಲು ಎಲಾಲ ನ 

“we 

ಶ್ರ 
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re: ಲಸ ಿಜಾದನನೆ 1 ಇಂ ಾ್ ಕಿಆರಿದೇಾಿ ಪುಠ ಬಾಲವ ಅಶಾ ಇಲಾ 

ಈ: ಜಾರಿ ಒರಿ ತಾತ ರಿಗ ಶಳಿ ಇರಿ Cಜಿಲ್ಜಪ್ಲುಜಿ:: 'ಕಿಆಅಖರದಿ 
ದರಾ ಡಿಒ ಈದಿಇಕುರಿ ಜ್ವರಾಡಿಜಬಲ ಉಲಾಲಿಔ9 52 

ಅ. ಈಜ್ಷಾ ಜಿಲ್ಪದ್ಧಿ ಪಾರ ತು. . ಈಲಸಲಯದ್ಧಿ ಪ್ರೌಲಿಶ್ಯಾಖರ ಕಕ ಲ ಆಲು 
ಅಜ: ಬಿಮಾ; ಇಲಾ ಜಾಲಿ ಉಲಿ ಪಾಲ್ಯಾಜಾರ ಜಾಗ್ರತ್ ಆಾಶಿಲ್ರ 

ಈಂಖಾರಜಿ ಅವಿಪಕ್ವಿಲಿಕ್ಟಾಬಡಿ ಔಯಜಾದಕ್ಷಿ ಅರೋರ" ಔಶಟ. 
ಣಿ: ಅಜ್ಲೌಯಲ್ಟಿ. ಜಾರ ೨ಯ ಅಲ್ಪ ೮656 ಬಂಅದೋಡಾಲ್ಲಾ ಒದಿ ೮ 
ಉದ ಎಂ ಡಿಬಿ ಶಿಬಿ ಆಜ ಖ್ ೮ನ ದಜ ಕಲಂ ಇಂ 

ಉಂ ಆಔ9. ತಬು 6ಬಿಶಾರಿಲ್ಯಾರ್ದಾಯಿ- : ಅಶಿಲಾರಿಯಲು ಬಂಜುಜಡಔ'ಕ್ಠಿಬ್ನಿ 
ಮ ಅಲ್ಪಲಿಬಳನಿಕಾಜೆಂಬ ಅಖುದ ಯಾ ಜಿನ ei: ಅಯೆಜ್ರಿಬೆ ಪ್ರ 

ಬಕ್ಸಾಬಲಿಕಿಬಂಟೆ ದಿಸ್ತಾ ಲ್ರಾಲಲಿಎಕ ಕಬ ಅಜಬೀಬಲ 

ಲ: ಅಬೀಜ ಖರತ್ಟಿಶೌಬಾ.  ಪ್ರಜನ್ಗಬೆ ಇದೆ್ಲ ಸ ಜರಿಜಜೆಂಬ ಅರೋಣ್ಞ 
ಜೆ ಪ ಅನ್ನೌಲಾದ್ದಿಜರೆ ೪ರ. ಲೀಜ್ ಲಾಸ ಇಲ್ಬಿಲಾಂಬಡಾು. 

ಣ್ಣ. ಅಿಕರದನ್: ಈಟರ್ಜಾ ಜಗಳದ ಇ ಎ೭ರಿಬವಾಳುಣೊೊಬೊಟಿ' 29 
5೦ ಆ೮: ದದಔ ಅಜ! ಬರೋ ಇಲಾಡಿದ್ದ.' ಉಲ್ಬಖಾದ್ರಿತತಿ ' ಅ 

ಲಾ ಅಖೌಲಿಎ ಇಟ್ರೆ. 5ಶ್ಟಾಗಲಿ. ಸೆ ಟ್ಸುಸುತೆ ಜಡಿರ ಜಾರ ಸಲಿ 
ಜಜಾಾಲ್ಲಿಬಲ್ಲು ಇಲಿ ಕಾಲಕೋಜಲಿ ಅಂಕಾರಾ ಅಸೊಬಲೊಯ Hits 
ಧಡ್ ಬಲಲ ಸಲ ಇಡೆಲ್ಲಚೆ ಕ ಉಜ್ಯಾಲಲಿಜ ಟೆ ಎಲಲಿ 
ಆಳ್ಕಾಗೂಬೆ tee ಬರುಖಮುಲಿ-ಡಖಬ ವ9ಔಶೂಶಲಾಯಂಯ ಬಲಿ 

Ce ನುಚ್ಚು ಇಜಪ್ಪುದಿ ಬಿ. ಅಿಅರಅಲ್ಲಿಆಸಿ: ಈ ವಷ ಓಲಾ 

ಇಳಯಾ್ಲದೆಕ` ಕೂದಲ Snes ಐಂ ಅುಳಿರಿ ಈ) 
ಆ: ಲಜ್ ವಐತೌಿಡಿ' ಲಿಯೆ... ಈಬಿರುದ್ದಿ ಅಕೂಶ ಆಧು 

ಲಶಾಸೂನ್ಲಿದೆಖೌ'ಲಲಕುಳೊಬೂಲ ಬಾಬಿಅೆಳುು ಜಿ ಜಶ್ನಲ್ಪಂಲದಿ 
ಆಯ ಅಡಿ ದಔವಾಳಾಖ್ಐ. ಖುಶಿ ಆಲಿ ಅಬೆಲ್ ಜಲು 

ಅವಾಜುಣೊಬಂಿ: ಬಲ್ಲಾದೌಚರರಿ ಓದಲಿ: ಆಅಂಲಖೌ' ಆಜಿ 

6 ಅಟಿ ಬಾಬಾ 2 ಬರರಿಂಡಿ ಪೌಲಿ ಕಾಲು: - _ಅಉ೦ಿರುದ್ಧಿಅಲೂಜಬ 
Lu: 



482" ಅಯ ಆರಲಿಲೆಲ್ದಿದೆ. ತರನಿಔ ಖಂ ಆ್ರಎಲಾಲಿಲ್ದಿ ಆಸ್ರಾಣಿ: 

ಅಖ 2೮% ಬಿಖಖರು ಜಾಲದ ಆತೆ ಅಜಂ ರೆಜಲುರೆಕ್೦ 

ಅಲಾಯ್ ಉರಿತ. (ದಾರಾಇಗಿಅದೆ ಆಲೂರ ಕುತ 

ಲದೆಳ್ಳು  ಅರ್ಮಿಕಾಶಾಶಂಸ್ಸಾಅಔ ಎಯಬುಡಔಯಅಕುಅ ಹೇರಧಿ ಜಾಯ. 

ಆಂ ಜ್ಞದುಲವಿಯಯ ದಿತಯಾಗೆ ಅಜದೆ ಉಲಿ ಬ ರ್ರಿಬಿಎರಿ ಆಈ 

ier ದಬ ಹನ ಅ೭ಬಿವವುಳುಣಿೀಬೆ ಅಶಾಲೂಕ್ ಬಮಿ 

ಅಬು ಅಶು ಬಜ ಬಿಂಆಯುಬಿತಲಲ ಐಂ ಬಳಿ 

ಲ್ಸ ಜಾರ ಈೂಬಳಾ. 1 

ಅಗ್ರ: ಅಪು ಈ ಬಾ 'ಕಾಲ್ಲಿರೊಯಜ ಅಖುಔಕ್ಷ ಎಕುಅಜಬಳಿಲಾ 6 ಓಎ೮ಿ 

ಹಿಶಾರೆ ಬಠಲ್ಯಲ್ಪಾಲ ಅನ್ವೂ ಜಾನ್ವಿಆರಿ ೮5೮ ಖಾರ್ 

ಆಂ. ಬ9ಿಸಾರಿಕಡಿ ಅ೪ದ ಅಮುಲ್ ಶೌಬ್ಬಖಲಿ ಆಅ." ಅಶಾ 

ಜದ ಲಿ ಬಂರುಲ್ದಿರೂಯಶೌ ಜಖಸಂನಿದೆಜಕ್ ಖಲ ಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬ್ರಮಿ 

ಳಂ ಬಲಿಕ್ರು ಪರರ ದಧಿಂಶಾಜ್ಟಕ್ಕ ಲ್ಲಚಲಿಖ್ ಎಲಿಜಾ 
ದಜ ಇಲ್ಲಿ ಲಕಾ ಆಗೆ ಣಿ ಅಲಾ ್ರಕಶಾಜಾರುವಿ ಅರಾ ಜಾರೆ 

ಅಲ್ಲಿ ಅ ಜಖಂಲ್ಲದೆಕ! ಅದಾರ ಆಯೆಸಡೆ. ಪ್ರ್ರಜಕೃಾ ಅರಿಕೆ 
ಆಲಿ. ಅಲೆಯ ಇಬಲಿಜಳಖಜ್. 60೬ ದಶೌಜ, “ರೌ ಂಳಾಕಊಡೆ 

ರಡ ಅಲ ಎಲ್ಮಿಅಆಲ್ಕ ಆಶಾಂರೂ ಯತೆ ಆಲರಿ 'ಉಲಅಲಿಜಂಯೀಸೆ 

ಬಿಔಬರೆಲೀಕಜಾಂಅ *ಶಾಲ ಬವಿಳಆಜ೦ಿ ಜಾ ಖೌಯ್'ಶರಿ 

ಅಂ. ಆರಿ. ಲೀಲಾ ಎಬಿಲಲಲಕುಳಬೆಲ 60 ಬುರಾ 
ಲಿಲಔ-ಅಡೆಬ್ಬನೆ ಘಲಸ್ಸಬಲಿಕುಖಿಂಬೆ ಉರ ಘುಲಿಂಂಾ ಉಲೆರು 

ಅರಿ ಜಾರ್ ಅರಿ ಜಕರ: '  ಅಶ್ಖೌಯಿಲ್ಲಿ ಜಲು 
ಇಲ್ಬಿಡಿಇತೆ. ಬೆರುರರ ಬರಜಡಿಖಬ ಪ್ರಟಲ್ಗಜವಿಕುಣೀಬೆ ಈ ಬರ 
ಅಜುಲಿಂತಾಜು ಿಬುಃತಂಂಯಲನ್ಯ ಪ್ರೌಯ ಆಂ ಅಲ್ ಆಬ್ಬಳ್ಞುರಿಔ ಆಳು 
ಜುಬನಿಯಸಲಿ8ಲಾ ' ಅಲಂಕಾರ ಗಾಬೊಜೆ | ಕಲ್ೌಬಲಂಖಲ]್ಡ 
ಬಾರತಲಲ್ಯ ಜರ ಈ ಅಜ ರಗಜಿದಿರಿಜ್ ಈದಎಆಸಿರಿ ಬುಜದ 

ಅ. ಆಲೂರರ. ಅೀಬೆಳ ಇಯರಬಂ9 ಆರೆ ಉಳ್ಆಡ ಇಡಿ 

ಕೆಜಿ ಲಕಾ ಭ್ರೆಬಕ್ಸಾಬರಿಳಳಿಅಬೇಲೆ ಅಲಲಿ ಲ್ರಕನುಳಾರಾಂ ಈಖಾ 

ಲ್ಲ ನಿಷ 



೫:೮೦. ಅರೇರಿಜೆದ್ಧಲ. ಇರು9ಿಲಿಟಿಎಸರಿ ಲಯ ನಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಯ. 483 

ಡೆ. ಅಲಿ ಅಜುರಾ ಇಬಾಲ್ರಥ... ಲಿಲರೆಲ್ಲಾಆೆ ಅಂ ಲಲೌಲ ಬಾಂಜೆ 

ಈೌಜಾರಿಐ 59 ಅಇಲಾಜಾಉಜಾ ಔಜೌಲ ಪ್ರೌಲಿಶ್ಯರಿಾರಆಗಬೊಯೆ ಇರಿ 

- ಈವ ಬ್ರಹುರಾ ಇಲಾ ಶಾಲಿ ಅಲುಆ ಲ್ರಈರಜಾರುಯಿ' ಇಜುಲಂ 

*ಔ. ಈ ಅರಆಗಳಿ ಆಜು ಅಲಲಿ. ಲಾಜ ಲಾಲೂ ಎಈು 
'ಜುಹನೊಬೆಂಂೆ ಸ್ರ: ದಿ ಐಔೊಯಧಜಾಬ್ದ ರಿ ಲ್ರಜಾಂ ಅಜರ ಈ 

ನಿ ಅರ್ರೆ ದ್ವಿಪಸೆಯುತ್ದಾಯಿ ಎಜು ಯನ್ ಅಉಲಿಘಾಯಿ ಅಲಾಲ 

Eo. ಕ್ತುಲ್ಲಿ ಈ ಅಲ್ರಿ ಅಜಿಲ ಅಾಜಾಜಾಜ್ದು ಐ ಔಯ. ' ಅೀಕು 

Bo. 

ಔಷ ತಲಾಲ ಉಿಈಟಂಎರಿ ಲಿಂಗ ಅಜಿಲ © ಛುಲಖುಜಲಲ್ಟಾ 
89. ದ್ರಆಸಲಿಉುಹ್ 29 ಅ್ರ್ಲಬಲಿಆಕ್ಕಿ ಈಜ್ಞಅಲಿ ಜಮಿಜಖು 
ಶಾದಿ ವರಾ ಮುಂಜ ಔರ ಆದಂತೆ ಎಜು ಜಲಿಔಿಆರಿ 

ಟಿಣ್ತ. ಲಿನ ಈಖ ವ್ಯ *ಸಿಕುಬಖಜ್ ಅರ ಹವ ಡಲ್ಲು ಇ. ಓಜಾ, 
ಬುಜ 

ಎ9 ಈ ಲಖಾಬಖದೆಔ ಅಕ ಜಲದಿ -ಅಿ9 ೌ ಜ್ಖೌಬು ಅ 
ಅತನ ಎಖುಲ ದದ ಅರಾಅ ಬಳ ಔಡ ತೆ ಆಅಳ್ಲಿಂಬುಲಿ 

ನ ಲ್ಲ ಲೆಹಎಜರಿ ಜತ ಲಾಲ ಔಸಿ ಅಟಿ cS 
ಘಂ ಅಜ್ಜರ ಅಲಿ ಉದು ಕಾಲನಿ. ಜೀ ಜಾರು ಅರಿಶ್ರಾಯಜರಿ 
'ಡೆವಿ. ಆಅಬರಿಖಾ ಬರತ್ ಔಶೌಬ ಅಎರಜಣನರನಿ ಅದಿ: ಅಜ್ 

ಲದ್ಧಿ ಈಕಾಲಿಲೊಂಡ ಕು ಜಯಲ ವಷ್ಯ ಅಂಲೆಓ 

೮86  ಔರಿಕಜಾನ್ನಿ ₹6 ಬನಿಕ್ರಐನಿ ೫ ಜಬಿಬ್ ಅಲ್ಲಿ 

ದ್ವ. ಅಸಲಿ ಖಾಅಿಪು್ಲಿಳು. ಖರೊ ನರಾಃ ಹಾಯಿ ವಿಲ ಅಲ್ರಿ 

ಜಾಖಿಲಾಲಯೆಯಿ. ಅಬದ್ಧ ಜಲಾ ಲಔ ಐಬಿಎಪ ಜಮ 
ಆಜ ಅನ್ಲೆಲಿತಔ ಅರ್ಲಾಖುರಂಎ! ಜರ ಯಿ ್ವಾಚಾ ಅ ಉರೆ5ಬ 

ಅಕೆವಿದಔ ಪ್ತಿ ಐಲ್ಪಿಜಲಿದೇ ಐಜಿ ನಪ ಲುದಿಲ್ವಲ್ಭಾಯ - 

ಮಲ. ಲಿಕುಛೀಂತೆ ಅ Ged "ಬಿಲ್ಲ್ ಅಜಿ ಎ9 ಲಿಂ 

ಉರಿಅರಿ ಅರ ಯುದಿ ಎಜಾಬಿ ಆ೦ಿ9ಲೂಖಸ ಬಮುಶೌಐಲಿ ಆತಿ. 

ದಪ. Eki ಅಶಾಅ. ಜವಿಶಆಯಲಿ ಅ ಲಿಕುಬುರದಿ ಪ್ರಜಜ್ನಾಬಲಿಕುಅತೆ 

1 
ಅಬೊಣಿ ಅ ಬ್ರಿಜರಾಲರಾರಾಯಂಂಜೆ ಮುರಿಯಲು. ಬಳಿದ ಆಹಾರಾ 

(11410) 



ಊಂ ಎಜುಪಿ ಜ| ಅರು ಸವಿ ಔವವಾರ್ರಲ್ದ ಅಜಯ. 

ಅಲಿ ಅಶ ಲೌಬುಖಾನ ಚತ ಲಿಥು-ಬಂಾಡಿರಂಜಿಜು 
pe € ಕ 

ಛ್ರಲೂಎ5ಈ ದಿದಿಖ ಜಬ ಭಿ ೨ರ ಸಂಚಾರಿ 5೪ ಉದನಿಲ್ಲಲು 

ನೂ: ಅಯರ.ಬಅಅೂಬೆಘಬ. ಅತ, ಪ್ರಾರ-ಈಾ. : ಆಬಜರಿಖಾದಿ -ಬಲಿಜ್ರು 

ನೆ, ಲಿನೆ ,ದಿರಿಸಾಜ್ಞಾ ಆದಗಸೆಲಲ್ಲಿ ಇಜಘಿಂಬಾಜಾಚಾಚಾಕ 

ಬಾಲಂ ಕಲಾಂಗೆ ಅಈಅ ಬಖಾಲಿಜಸೆ ಇರಲಾರ! 55 ಅಯಿ ಜಾತ ಅಶಾ 
ಕು ಬರಾ ಉಲ ಎಬ, ಅ ಜಡ -ಅನ್ಲಿರೆಬಖಕುಣೊಬೆ 

ಇ ಜಾ? 
ದೂರದ ಅಲ: ನೀಂ. ಪಾಲಿ ಅಾಜಾಂಧ್ರಿ ಸ ಮನಿ ಮ ಎ DC 'ಬಿಜಬಾಜು : 

“ಖರೆಂ. ದಿನ ಹಯೆಬ್ರಲೆ 35) pT ಜಾಕಿ Mee) 

ಯಯ ಭೂಬಿಶಾರುರು ಜಸಯಾದ್ದಿ ಸ ಅಲುಜುದಿ- ಬಾಜ; ಇದಿಈಿ. : ಲವು - 

603 ಇದ್ದಿಲಿಐಟಾರಾ ಸಟೆ ಅನಿಲ ಮೂಡಾ ಬಲರ ದಿದಿಜಾ 

“ಬೆಳಾ: ಕಾಳಿ: | ಡಿ 

2೮ ಧಿಚೆ:.. ಈ ರಾದಲಾಜಾದಿತ. ಬರಾಲಾ ಎೀಳುಬುರೆಲ್ದಿ. 

ಅಲಿಥಿಲಔ.; ಜ್ಞಲತಿಿಅ ಬಾಳಾ ಅಬಿ ಅಜರ ಬ್ರಹ 

| -ಲ%ಯಿಜಲಾ ಧಿ. ದಿವಸ, ಫ್ರುವಿ ದಿಅಸುರ ;ಅಬುಲಿ :ಜಶಿಶ್ರುಯಿಣ್ 

ಬಿದೇನೆ ಔರ ರಾರಾ ಬನೊಲ್ಯಎಸಿ ಡಿ ತಾರು ಆಕಡೆ ;ಇಬೂರ ಔ 
೫. :ಈರಿಜಲ್ರಿ ಎ ಬು್ಧ ಫೀೀರುೂಲ ಇರಸಲಾೆ  ಇದಖುನಿಸ್ತಿ 

0. &/ಏಎ್ಬಿ ಲಿಜಜಾಶಿೆಲ್ರರಿಐ . ಸಿಜನಾಬೆ “ಅವಬ್ಬಬಬಿಳು ಜನೋ 
ಜಾ] 2 ಇ ಇ. Pes , a ಇ '` 'ಇಲಾರಲು ಈ ಯೆ .ಬಿಳುಜಾರಿಭದ್ದಿ ಕೆ ಬ್ರಜಾಯಿ ಖಾಬ ಜಾತಾ ಗೊಂಡೆ 

ನಂದಿಯ ಜಾಲ್ಲಿ ಅಭವ್ರುರಿಲ ಚ ದಿ ;ಡಿಕೌಭುನಜಾಯಿ 

ಛಾ. ಬರಲಿ. . ತಟ್ರಇಸರಿ. ಅಳಿ ,ಬಪಿಶಾಜ] ಇಜುರಿ: :ಲಾಜುಜು ಜತ್ 

Oe 6ಲಔೇಎನ ರ್ರಿ ಜಲುಲದ್ದ ಅ್ರಬಂಬು (ಬಾರೆ... ಈಸ್ವಿಜಂ3 

ಅರು ಬಿರಿರಾ ಬರಾರಿಲe ಇನಲಾದ್ದಿಲಲ. ಹುಲಿ ಇ.ಬರ್ಮಿ ಸ | 

ಇಚ. ಎಅಬೂಅೂರಳ ಯಉಹುಾರಲ್ಲಿ: .ಜ್ರಲಿಕಿ ರಲಲ ಆಂತ KS 



{ 

“ಐ ಅಂಲಾಂಶಾಶಬಜದಿ ಕರಿದ ಇಖ ಬರಲಿ. 
ಇ: ಮಂದಾ ಈರ ದನಾ ಬರಲಿ. 

ಆಧಿ ಅಾರಿಕಲ್ಳಹ : ಇರುರಿುಲಿ3ರಿ 6ಯಖಾಲಿಲ್ಪ ಆಸ್ರಖಿ. "ಕಿರಿ 

'ಲಲಖೌಜಾ ಅಮುಕು 

“ಅಬ್ರ5 ರುಯಿಆಣೆ 
ಇವೆ ೧ ಜ್ಞಖಾರಔ:ಲ್ರ ಲನ € ei ಸ್ರ 'ನ್ಲಬಿಲಿಕುಜೊಲ ಅಯರಲು 

ಟಿರಿಯಭ್ಲಿ ಅಕ ಇ್ಕಾನೆ ಕ್ರ ಈ ಬತ ಇ ಸಮಂಾರಾಲ ಲಲ್) 
PNK We) ೧ ಖಾತ A KTR ಸ್ಯಾ ಗ ದಾ ಎಕ ಕಾಮ ಕತವ್ರಹಾ ಬಜೆ 'ಲ್ರಜೌಯ ದಿದ - ಕಶೆ ಲಾ 

೫. ಆಶ). . `ಈ ಮಜುಖಸಾಬೆ ಅಜರ ಅಂತೆ ಗ್ರೀಕ ₹೪ 

ಈ: ಅಡುವ 'ಡರೌಮಿದ್ದಿಉಯ 'ಜರಔ. ವಿಜಿಜ್ಸಜಿವಿಕಾಂಗ ದೆ 
ಆಹಾರ 3'ಕ್ಯಆಾಕು” 'ಬಜುಬುಲೆನ್ಲಿ ಆಮೆಜಾರ ಬದಲಿ ಣಿ ದ್ರಿಬಕ್ಷ 

21%. ಮಯಲ "ಇಔಮಿಲ್ದಅಬ ೨ಬ ಬರನಿ: ಪ್ರಬಳ್ಳಾಖವಿಕಾಜಸ6ದ 

ಎಖಾಂದಡಿ *ಯಿರಾಲಿರಾಾದೆ 'ಔಖಲಾಲ ನಿನು ಹೋಲದ ಎಭಿಅಜಲಔೌಮಿಷ್ಧ 

ಊಂ: ಮಿನ್ಷಿಖುದಿ ಎ. ಚರಿ: 

೮೧. ಪರವ. 

ಕ್ರ 

ಅಜಿ ಅರವಿ:  ಕ5ದಂಖುದ್ದರಬೋಡ  ಇಂರು 'ಔರಿಜಜಾಜನೆಲ ದಹಿ 

ಈ ಘಡ್ಟರುಲ್ತ `ಅಜರುದ್ದೇಯೊಆಸೆಬು೦ 

ಜ್ಞಲವಿ ಲಿಜಾಯೆ ರಿ: ಖಾರಿ ಬಟ ಇಂ -ದಿಶಿಕಾಶಾಸಿನೆ ಲರು 

ಸ ಸಕಾ ಪಾ ಹಾಕ ದಿ ಇಕಾತೆಂಿ ಕಜ ಗಮ ಖಿ 
Ke 

ವಿಶ ವಳುಖಬಿ ಇಜಾರರಿ ಮೀರಿ ಉರ ದಿ 

'ೂಪಿಖಾುದಿಲ್ದಿ-ಬ್ರೂಶಾಯಾದಿಲ್ದ ರರೌಮಿಲ್ಯಾಣಣ ಜಾರಿ ನನ 

ಅಲದ ದಿಂಗೊಲಿಔ ಜನ ಬೀಯ ಇದ್ರಿ ಡ್ರಿಹಲ್ಳಿ ಆಟ ಬೆಕು 

೦೦೬. aa ಬರಿ. ಜವಳಿ ಮರದ ಅಜರ 
೨ ಅಜಣಿರು -ಅಾಳಪುಲ್ಲಿ *ರಪಿಬರಿಸ್ಥ ಅಲ್ಲ ಇತ್ ಸ; "ಮೋಡ 

ಅಗ್ರ. ಹಸತ ಇರೌಲೀಲ್ಲಿಖ' ರವಿ 

೮೬೮೬.. ಜರಲಿಕ್ಟಿಳದ ಅರಬಿ. 

ಗ್ ಸಿಪ್ರಿಕುಜಲಿ 

'ಜಾಜುಬ'ಕುಲಕ್ಷ್ನ ೮೦9 
ಕ್ಮ 

ಅಶಿ ಕುಅಗೆಯರಿಲ್ದ ಕುಸುರಿ 

ಬಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿ ಬಿಲಿಳಕಾಲ್ಲಿ .ಯಾಲಕೆಯ ಆಗದಿದ್ದ 

ಪ್ರಾಣ್ rT ೮ "ಕುಲಿ 

ಅಜಾರೆಐಬೆ೦೮ ಜಾಂ 'ಟೊರುಲರೆಲ್ಲೂ 859ಆಬೆ' ೮೮೮ ನ್ಟ ೂ 
ಬಂತು ಧರಿ: ಅಪ್ರ ಅದಿರಲಿ 'ಜಔೆಲಿರಲಖಂ ಆಲೆ: 

ಇಲಿ. “ಚರೆಶ್ರಲ್ಲಿ: ನಿವಿಬಿಐವಜ ಹಳ ಅತೆ  ಕಳಲಿಲ್ಲಅರು ಬರಲಿ 
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ಲಾಜ. 

೮). 

ಆಈ. ಬ್ರ 

ಅಲಿ ಆರ್ರೆೊಿತಲ್ಬಯ. ತ೮%೪ಲುಲಿಗಿ 'ಲಿಐಆಾಲಿರಿ. ಅಕ್ರ: 

ಬ್ರೀಲನಾಜವಿಳುಣಬೊಲ ಬಳು ಅಶುಅರಿ ಜಔಮಿಕ್ಯಕಾವ ಅಜಾಲೆರೆ. 
ಬಾರುಲ್ಬರೊಯಿಲೌ  ಅಜಾದಿ ಜ್ ಹಜಾರ. ಔರ 

ಇರಾಲ್ಮಿಯಿ ಜ್ಯಾ ಬುಮಿಲಿಜಾ ಆಬಿರಿಬಿಕುಕುದ್ಲಿಆ ಬರಲು ಹುಲಿ 

ಅಲುಭರಿ ಮಜ್ಯಾ ಬಾರತಿ ಈಬ್ಲಿಜ ಅಜೆ 'ಬಅಕುಲಿ: :ಓರಿಅ. 

ಅಬು ಅರಾ  ಜಲಿಬಿಂ 'ಆಕ್ಲಿರಬಿ ಅಬ ಲಖಿ 
ಖೀ ಇಖೆಜ್ರಜೆ ಬ್ರಿಬಜ್ಜಾಯಲಿರಾಆಸೆ9ಬೆಂಿ *ರಬಲಿವ ಅಇಜಾಂಖಾರಿ 

ದ್ರಿಜ ಬಲಿಜ ಲಿ&ಔಕ್ಲೂ ೨೦3 ಜಾಲಿ ರಲಿ ಅಜಸಾರೀಕಾರತ್ರ ಅಡಿ 

ಬ್ರಾಲ್ಸಖಗೆ ಅಣು ಖರರಿಕಿ. ಅಶಾಲೀನಿ ಹಳುಲ(ಜಢಿ 
ಬಿಖಾಔ ದಬ ಆಲಾಖಆಕೆ ಅಬರಔ ಅ್ರಜುರಾ ಖಾಲ್ ಲೋಲ 

ಲಾದ ಆತೆ ಅನಾಅಲೌಬು ಬರ್ಗಲ್ಲಇಬಿಫ ಅಿರುಖ್ಲಾದಿ ಲಔ ಇರಾ ಎಜು 
ಬೂಶುಔಿ ಖ್ಯಾಖುಬಿಜಾಶುಂಯ್ಲ ಕಲರಿಆಂಶಾಔ ಜ್ಯಯ್ಯಾಾದೆದ್ಧ ಇಸಿ 

ಖಾಅಹೊರಿತಿ.  ಐಔಜ ಬದಲಾವ ಎಲಿಎಈಾಕುಂಬೆ 
ಜವಲಿರರ ಆಅ ಈಗೆ ಬಾಲಾಅಕೆ ಎರಾಬಾನೆ ಆತಿ ಫಜ್ಞೆಖಾಚಿ 
ಪುರಲಿಅೂಯೆರು ಜಲಯ 'ಜಿಶಿವ್ಧಿ ಇದೆಲ್ಲ 'ದ್ರಬಲ್ಞಾಖರಿಕಾ ಹೊದೆ : 

6೮ ಕ್ಸಾತ್ತರುವಿಧರುಅ -ಇಘಾಜ ಜಿಕ 6ರಿಮಿ ಕಿಸೆ. 
ಈುಎವೆ ಬಕುಜುಂಕೆ್ಲಿ ಮಾಧಿಜಿಬಬೆ ಲಿಯ ಸಲ ಯೆ ಯ್ಯಾಲದ್ಧಿ 

ಮಿಂಬುಲದ್ಧ ಎಲುಔಲುಜತೆಣ ಇಲಾಆರಿ ಕ ಟ್ ಬುಲಿ. 
ಅಠ ಬಶ್ರಯ 6ಕ್ಷಿ ಅಲಲೀಾೀಬೆ ಜುಔದ್ವಿ ಅಆ ಜಮಿಳಿುಕಾಂೊಚೆ 
ಇಬಾಂಲರ್ ಅಜಾಜರಿ ಡಿರಿಲಿಲಿಜಾಯ ಘಮಾರನಿ. ಅಲದ ಔೆಬತ್ರಿ 

ಬ್ಯಲುದಿದಿಲ್ದಿ ರಾತಾಲಾರ್ಯಾಲು ಬಜಾರ ಬುರಳಾಜಾಲ್ಲಿ ಅಅಬೊಜ 
ಅಕಾರಿ ಜ್ಯಠನಿಂಶಾಐ ಲಾರ ಜ್ರುಲಿರ ಅುಬಿಲರೆಜಲ್ಲಿ 
ಅಿಲುಬಿಖಾಜೆದ ಬೂಂಳುದ್ಧಿರನ್ನಿ ಜನೆ ಎಲಾಲರಿ ಇಧಮಿದ್ಯಳುಿ 
ಅಬಾರಹ. ಜಅೂಖ ಬಲಿಠಲ್ಲಿ ಅಡೆಜ್ದಬೆ ಕಂಕ್ಯಾಲಲಿಉಂಗೂಜೆ 
ಅಆ ಜಲ್ಲಾಲುಕುೊಸುವ ಇಲುಆ ದಲ ಖಾಸ "ಇಲ ಈ೨ಅಆಸೆ.- 

ಅಲುಲುರಧಿರುಂಂಔ ಆ೦ಿಆತೆ ಬಲಿ 6ಲಿಿಲ್ಲಿ ದಿಆಸರಿುಯಿ ಜಲಾ 

ಉಸಿಬಿಬಲ್ರ ಜೋಲ ಎರಿ 5(ಆಗೆ ಬಿರು ಇದ್ದರಿಎತಾಲುಂಗೆ 
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ಅಜೆ ಜು ಆ56ಲ್ಲಾಅತೆ ಪ್ರಮಾ ಜರ ಈಲಯುಲ್ಲ ಜಮಿನಿ ಜೌ 

“ಹರಕ 5ಬ. ಬಿಎಲಿ ಇಲ್ಬಔೌ ಸೆ ಇಲಾರಲು ನವುಲಲಲ್ಲದ್ದಿ 

ಔಲ. ರಜದ ಲ್ರಜಾಂ ಜರೆ ಆರೊಲ್ಬಆತೆ, ಈ ಅಲದ ಲಿರು 

ಅಕ್ರ €ದೆಜ್ಬಬಪ್ರಿಲನ್ನಾಜವಿಕುಜ್ ಬೋಟಿ ಆಜು ಳಾದ ಬರ ಲ್ದಿಜ್ ಅಮು 

ಡಾ. ಆಜತೆರ ಅರ ಬತರರಿಲ್ಲಿ, ಆಯಿಯ ಲ್ಯಾಜುರಿಆರುಲಿ 9೦ 

 ಆಷುಕುಗಂಬಿ ಠಯೆಬ್ಬಲೆಲ್ರೆರಕ್ನಾಜನಿರಾದ ಅರ ಘಠಜುಲಿಅಅಶು 

ಬದ್ಧಿಖಾದಲ ಏಲ್ಲಾ ಎದಿರು 9 ಆಸೆ. 



ಇಲ್ರ5ರಾ ತ ಲ 9ಡಿ: ಅಜರ ಉಶೌಟಿ ಲೀಟರ 
ಹಹ | wl 

ದ್ರಿಬಲಾಲಿದ್ದಿ. ಚ ನಷ ಲಾಭ 

ಸಾಥಿ Pry 

40-0 - rmones ata 

..ಅಬಕೇಲಿಆದಿ-' 
» | 

ರ್ 'ಇಲ್ದಿಲಿಐಧಾಜಾಆಗೊಜೊಂೆ ಲಔ ಅಲಲಾ ' ಇದೆಲ್ಲಿಬೆ ಬೇ ಹಾಜರಿ 

ಅುಖೊಬೂಅ: ಅಬ್ರರೆಶುೂೂಬಜ್ ಅಲಿಖಲಿ ಬಾಲನಿಜಲಲ್ಲ್ಲಿ ಲು್ರಿಡಲ್ಣ 
ಈ. ಲಾಲುಕಿರಲ್ಪಿ ಅಲ ಾಜದಿಖಾಬೆಲ್ಫ, ಅಜು5ಆಾರೊಎರು' ಬೆರಿ 

ಅ್ನಿರಿಲವಿಕುಜಂಬೆವೆ: ೮7೮೦೧, ಪ್ರಬಜ್ನಾಬೆ ಅದಬ್ವದಿಜಯೊಧ 

ಅಬಾಲ ಬವಿಶುಖರ ಮುಚ ೨೧ ಬವಿಜ್ರಾಲಡಿ ಮಿಲಬಅಲೀಲ್ದ 
ಲ್ರಿಜಲಿದ್ದ: ಔಲ್ಲಿಜೋಯಲ್ಲಿ ಲಾರಿ, ಯುದ್ದ *ಡೆಬ್ಬಬೆ ಬ್ರಿಬಳ್ಳುಜಲ 

ಕಾಖೊಟೆಂಣೆ pe ಬವ ಶಾಟದ ಮಜ್ಯಾ ಅರಅಜ್ರಿರಿಲ್ಲ 
« ಅಠಾಬ: ಆಜ: ಲಲ ದಮ 8 ಇಲ್ಲರಿಎಕಾಕುಉಂಬ ಅಚಾರ. 

ಲ್ಲಾ. ಬಮಿಳಿಕ್ಲಿ ಎವೆಬ್ಬಬ ಬಾ ಬಲಿಕುಳೊಬ. ೨.೦ ಇಲ್ಲ. ಅಜುಬರಿ 
ಜಜ್ರಾತರಾವದಿ "ಬತ ುಏ೦.. ೨೦೮೮. 

ಇಲಾ5 ಬದ್ರ ಇಲಿದ ಅದ್ರ ದ ನಿಲಿಖಾಂಯಲ್ಲೂ ಬಿಜ ಜಾಳಾಂಐ- 
ಲ್ಯಾ: ಅಯೆಜ್ಬಿಬಿ: ಬ್ರಿಬಲಾಬಲಿಕುಖಂಬಿ ಏರಿ ವಿಲಲಿಆಉರಾ ಫಿ ಹರಾ 

ಈ. ಅಯಿತು ಜು ವವರ ನವೆ: ಬರ AS ಕು ಅಶಾಜಲಿ ' 

ಇರ್ಬಿಜುಉದ್ದಿ ಇಲಲಿ ಾಕುಆಗೊಜ' ಅಅ ವ ಖೌಬು ಈ ೪೭ರ 

ಐ. ಅವುಕುಸೊಬೆನಿ ಇಲಾಲಂಲ್ನಂಜಾ ಲೆಸಿಶುರ ಜನ್ನಿ ಅಬಾಲ". ಅಣ 

ಖೌಯುದ್ಧಿ ಇಲುಆರಿ ಅಜ್ ಲಿರಬಿಬ್ಬಕ್ತಿ ಟಿ ಇಶುದಿ ನಹಿ ವಿಸ್ಟ 

ಅಲ್ಲ ಅಯೆಜ್ಞೀಿ ಬ್ರಬಸ್ಸಾಬಲಿಕುಖಂಬೊ ಹ. ಬ್ರಾರಿರಲ ಇಧು"ದಿ 

ಇ- ಅಕೋ್ಯ Ng ಪ್ರೆಬಳ್ಗಾಬಲಿರಜೆತ' | ಬುಖ್ಡಿ. ಆರುಟ ಅಬು 

ಅತ 
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ಅರಣ 'ಬತೆರ ಜರ ಈತ ಗ್ರಾ ಛ್ಲಲಾಯ ಟಮಿಿನ್ಲಂಡೆಬಜೆ ಪೇಲಸಜರಿ 
'ಕುಖಾಬೊರುಕ್ಲರಿಬಭಕ್ಷಿ ಇರು5 ಖಹನ್ನೆಅ:ಅವಿಖಔ ಬಬ. 'ಲಿಅಲಿರಾಲತೆ 

ಈ ಟೆ: ಅಜಲಿಲಿರಂ ಈ ಅಮಾ. ಬರೆರ ಖರೆ ಘಾಬೆಬು.:: ಜಿಬಿ 
ಲ್ರಶುಪಿ ಉಂ ಬರಲ ಅಡೆಬ್ಬಬ ಪ್ರಿಬಸ್ಥಾಬವಿಕಳುಣೊಬೆೋದೆ : ಬರಾ 
ಮಾನು: ಶುಲ ಜಾಲ ಅಲಲಿಖಅಲಿಉ ಚೆ. ಬಿಜು 

ಅಜಅಶಾಜ 
ಊ. ಲಥ ನನರ ಅಖಾದಿ-ಔಬೀಂಪ: ಅಿಜುಜೆ . ಅಮಿಜರ 

ಅಲಲ್ಲಿ ರಾಬಿ ಜರೂರಔ ಎಜು: ಅಲಿ" ಲಿಜಲಿರರೂಖಆಗಲರು 

ಅಿಬನ್ಸಿ ವಿಜಿ  ಅಣಧಿಬಿರಿಜೆಲಲ. ಲಾಯ - ಜಲಿತಿಲ್ಲಿ' ಅದಬ್ಬಬ 
ಜ್ರಿಬಲ್ದಾಚರಿಕಾಳೊಬೊಣೆ ಖೂ ಅಶುಲಲಿ : ಯಿಜೂರಿಅಿ. 

ಅಂ. ಅಜಿ ಮುದ್ದಿ ಈುಅಬಿ  ಬೂಜುದ್ದಿರೌಏಖೌ ಜಾರ ̀  ಜರೂರಿ -ಲಿಮಿ 
ಜ೮ಯುಳ್ದುಯದೆ . ಅಮಿುಔಂಅ ರಾಜರು. ಔರಿಕಜೀಣಿ ರದಿ 

೮೫ಎ. ಅಲುಲ - ಉಟ ಅಲಿ: ಲ್ರಜಾಂ ಉರ ಆಳಿ: 69 ಮಾಜಿ 
ಅಬೆ. ಬಿ ಇರುಆ ಕಾಲೂರಿ ಬಿದೊಲಿಜೆ ಅ: ಬಿರ ತು 

ಜಿದಾರಿಜ್ -೨ಂ ಬಿ) ಆದ ಬದಿ" ̀ನಿಚಿತಬಿಚ್ ಅಳಅ । ಎೆಲಿಬೊಸಬ 

ಬಿಬಿಎ : ಅ. ಬ್ರಿಟಸ್ಗಜಬಲಿಲ ಸೊಟ ಅಡಿ ಔರ." ಬ್ರಿಬನ್ನಾ 

ಬಲಿಕುಣೊಬೆ “ಇಕ್ಕಿ ಬರಿಶಾಬೆಲಗದ್ಧ ಅ್ಚಿಲೆ' ಅಮಲು ದಾರ 
ಲಾಕ ಅರ ಈಲಲ್ಲಿಲ್ದಿ ಅಶಾತಕುಜೆ' ಬುಕ ನಲಂ ಖಳೂಯಬಿ ರುಡಿ 

ಅಸ್ಪ: ಜರಿಖುಪಕುವ್ಲಿದಿಕ್ಟಾ.: ಅ ೬: ಉಂ೮ು : ಉಯ್. si 

ಊಂ ..೫ದಿ ಅಲಾಗ9 ಆ ಲೇ ಖ್ ಅಖಯಜೌಬಿಅಲಿ,', ಪ್ರಬಲಬದ್ಧಿ ಉ 
ಬಿಬೆಲ್ಲಿ'ಕುುರೆ:ಅರಾಅಂಅಣಿ -ಬಿಹಾರಿಜ್ “ಅಲಿದ `ರಿಲಿಯರು ಈ 

ಅಖುಬುರ ಶಲ ಇರಿವ ” ಎಲಲಿ ಕಾ ಆೊಬರಿ. .ಬನ್ಸಾ ಪೊಲಿ. 

ಆಲಿ. 'ಎಜಖಾಜಿಶಾಬೊಖ ಇಂಡಿ ಲೈಟು ಕಲಿಲುಕುಶಾಯೆ: ಅಲಾಆತಿ ಲೆ ರಲ 

ರಜ್ಯ ಡಿ ನಾರಿಹ್ ಈಲಿಉರುಶಾಯಿ ಇದಿಲ್ಲ ಲಲ ಈ ಅಲಂ ಸ 
ಅಸ್ತ್ರ: ಅಚೆಬೌಬುದ್ಧ : ಅಅಲಆರ್ರಿಕಯುಕಾರುವ - ಇಜುಅಲಾಯಿ ೨ ಜರಆೌ9. ಅಬ 

ಜಲಿಯರುಶಾದಿ ಬರಗ 'ಬ್ರಜಕಾಜರಿಳ ಬೆ ಈ ಆಅುಲಿಲ್ಲೀಟೇರ. 

ಯ್ರು. ಅಂಕು ಪೆಬನ್ಗಜನಿಜಯೊದೆಂಟೆ ಬೃರಬಿಟಿ: pe ಅಜಾ - 

ಅರಿಖಔಖಬ ಲುಜಾ ಖೂಬ್ ಹಿಲ್ ಜರಾಂ ರಿ ' 
“ Mun ತು 
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ಟಾ; 

ಮಂ: 

೮ಎ. 

ಅಜಖ್ಖಾಬುಷ ಔಜಾಜ ಇಲಿಶಾಲಾನ್ವ್ರಿಆಗರಿ ಜರ ಬಿ ಅಜುಚ ಇಐಎ ಜಿಲ್ಕಾ 
೫:೨ ಲಿಇರಾಜ ರಾ 9ರಿಶಾಲುದ್ರಿ ಕಲರಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾರತಾಲೊಕೆ 

` ಜಿರುಪ್ರಠಿಐ ಠಅಕುಲುಖು"  ಈಜ್ಖೌಬುವ್ಧಿ ೪೪ ಹ್ಯಾರಿ ಕಾರಣ ತೆ 
ಅ ಇಸ್ಕಿಶಾಯಿ ಔಖಾುಬಾಜಾರಿ ಅಮಿಅಶ್ಠಾಜಂಚ ಐಬಿ ಲೌರುಜದಿಜಾ 
ಅಖಾಾರತದಿ ಔಯಶಾದಂಿಯ. ಉೃಲುಲಿಕಾರೂಲುಅ ಇಖಾಶ್ಟಾಖತೆ 
ಹ್ಮ ಅಶಾ ಜಾಯ ಮುಶ್ತಿಜ್ತಾರಿತೊ ಲೂ ಅಬುಹ್ಯಾಂನೆಔದ 99 
ಇಲುಬಾಾಂಯ ಸ, ಐಕಾಜಾಯ ಅಲ್ಬಲಿಐ ತಾರು ಸಾಟಿ ರಜಾ ಲಾ: ಇಲಾಖಾಣ ತ h ಕಡ EN ಶಾ ಮ ೪ ತ್ಾ ? 

. ಅಬಿಣ್ಲ್ಣಿ  ಅಜ್ಶೌಬುನ್ದಿ ಎಲ್ಲಓಿಂರ ಉಜತೊಲೊಂೆ ಯ್ಯಾ 
ಅಧುಬೂಶಾಠ  ಬಾಖಾಬಿಜ -ಲ್ಲರಿಎಳಾಕು ಜೆ ಅಖದ್ದಿಜ 
ನಲಿಕೆ ಅಜುಅಶಾಯಿಂಯೆ ಜಯಾಳ ರಂಯಜ್ ಜ್ಞಲ್ಲಶುಕಾಜಾಲ್ಲಿಖಗೆ ಅ 

0 p ಅಜಾ ಎನ್ನಲಿಬಕವಿಕುಖೋಬ ಬಶ್ನಾಲ್ಲಿ ಲ ಗ ಮನನ y ವಾ ಡಾ 

PN ಲರ. ಆಬ್ಗಶಾಸ್ ಎಆರಿಿ ಠಬೂಯದ್ಧ - ಕಾಲಾಯ ಅಬ: 8 
ಲಿಶಾ೨ ಲ್ರೂಲ್ಮದಿಲಿಯ ಆಗರ ಐುದಿಲಿಜ್ಲ್ಲ ಪಯ ಅಗದಿ ಜಜ್ಯಾಖಕಬ, 
ಲಂಕ ಬ್ಯಾರಿಲಿಲಾಯಯಿದ್ದಿ ಛ್ರೂಲ್ವಿಲಿಲಿರ್ದ ೫೫5೦ ಔಮಬಿಜಸಲಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿ 
ಉಆಲಿರಾಚೊಬೊಯೆ. ಅರುಬ್ರಠಿಜಕು ಎಲ್ಲಿಯ ಾಖೊಬೊಣೆ ಜ್ಯಾಜಾ 
5ಲಎಂ್ದದ್ದಿ. ಕ್ಲಂ. ಔೇಲಔ ಅರ ಘನಿ ಬ್ರಿಲನ್ನಿಳಜಂಬೆಳ ಇಜಾಖ 
ಈ. ಖರಳಿಳು.  ಈಣೆಲೌಬುಲ್ಧ ಅನ್ನಿರಿಯಳನಿಸುಃಸೊಬೊಜೆ ಜಜ್ಯಾ 
ಜಾಲಿಯ ಅಜ್ಜಅಸಯಿಲಿ ಓವಿ ಲ್ಯೂಖಜಿರಐಿ ದಜ ಅಂರಲವಣ 
ಎಗೊಬೊ: ಕನಿ ಅಜ್ರಈಃಲಿಆಲಿ ನಿಮಿ ಇಶಾರ... ಖೃಠ ಅಳು 
ವೆಲ್ಲಾ ಬಂಜುಲ್ಧಿರಂಂಖೌ ರುಲಾತ್ (ಬಲ ಇರಿ ಇಲಿಕಾಶಾಸ್ಟಾ 
ಅಲಾ 935 ಅನೋ ಇಳಾ? ಹೃಾಜಾಲಿಸರೂಯೆಲ್ದಿ ಇಜಾಂದಿಈ 
ಅಮರು ಐಂಆಾರೂಯಗೆಿ ಇಲುಂ2ಔಈ ಇದಾ! ಖ್ಲ್ರರಿಕಾಶುಂಯಿದ್ಟ 
ಇಲೂಲಿರು. . ಅೀಕುಣ ಎರಿಬವುಜುಖಂಬೆ ಬ್ಯಾಜನಿಜರುವಿ೦ 
ಈಲಿಯ್ಯಾ ಉರ ಈ ಔಟ ಇಲುವಾಂಎಿ ಸನ್ಯಾಲಾಬಜೆ ಅರಸರು ಅಜಾ 
ಯಿದೆ ಎಂರೆಐಳಿಖು ಬೆ: ನಿಉರುಲಖಲಿ ಜವಿಷ್ಯಾ ಜಾರ. 
ಔಖಬ. ಇಲಿಯ €ಶಿರಐಅಗೆ ಅಶರುಲೊಬೆಲ. ; ಪಿ 
ಇ೦ಲಿಖಆಲಿಲಗೊಬೆ, ಅಅಿಕಾಕಖೂದಂಖ; ಉದ್ರಾವಾಲಔಿ ಜಡಿ 
ಅರೆರಐಜ ಎದರು ೪೮೫೨೦೮ಾಬಿಲುಬ, ರಲಿ ಲಾಕ. 

® 
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ಈ. 

0 

Gis p 

ಬರೆಜರಿ ಇಲಾಖಯ ಖೆನಿಯಣ್ಲಾ ಜೌಜ್ಗೆಲದಲಲ್ಲ ಜಲೀಲ್ 

ಖಿಲ ಅಶಸೆರು ಅಶಬೆಜಾ ಲೀಕುಣಿ ಬೆಕು ಆಲಿಲಾಶುಒ ಲಾಲ 

ತಆಸ್ ಜಮಿಳವಕುಸೊಬ ಅಬೂರದ ಲಿದೆರರಾರಿರಿದಿ ಲ್ರಿಶಾಲಿದ್ದಿ 
ಆಕಾರ್ ಆರಿಕಾಹೊಜೆ ಬುರ ಘೊಬುಲಿೀಅತ್ ಇಳು ಅದೆಬ್ಬಬಿ 

ಭಜನ ರರಿರಿಾಬೆ ಅಂಜೂರ ಜರಿ: ಜುಜುಬಿ ಲಘುರಜಚೆ 

ಇಲ್ಲಿಯ ಪುಕುಖೋಬೆ ಪರ ಈೂಜಾರಾ ಹ 5೦ ಬ್ಯಾಜುಜಕ್ಕಿ ಬ 

ಯರವಿಜದ್ದಿ ಅರಿಜ್ರಾನಲಬಲ್ಲ ಅಈಿಲಿಜಾಬ್ಧ ಬ್ಲಿೀಬೆಬು. 

p ಕ 
ಬುದ್ದಿ ಅಅ ಜರ್ಪದಯಜ ಅರ ಈರಿ ಇಯೆಲ್ಲಬ : ಪ್ರಬನ್ಧಾಜರಿಕಾಖೊಬ 

ಎ ೧ ~~ ಎ ಡ್ಯ 

ಅಠಿಬ ಅಶುಅ ಜಶರಕು ಮಜ 

ಇಲಿ: ಈ ೭ನಿ5 ಬಜ್ವಾ ಕನ್ನಾ ಅಮುಕು. ಅಲಿಲ್ರಿಲಿಿ 

ಅಂವ .ಅ೨ಎಮುಲ ಬವಿಔಚಂಜದೆ.. ಔರಿಲಕಿ ಇಲಾಲಾಯೆ- ಜಮಿ 

ಎತ. ೫ ೪3 ಸಾಕ ನೆ ಎನುತ ಆರೇತ್ರತೀಬಲ ಈಜಬ ಅಲ್ಲ 

ಯಜಗಸೆ ಇ ಲ್ಯ ಈಾವಿರು ಈಜು ಔಿರಿಕಾ ಔ ಜಾಜಿ, ಫಯ ಲರಿಜಾಬಿಲ್ಫಿ 

ಅಂಬೆ ಇಜುಅಖಾಬಿಎ ಈಶಾ ಬು್ಯಾಕೌಯಿಂವ: ಎ ಮಿಜಾಃಔ6ೆ ತೆ 

ಲ್ರಠಿಯಲ್ಲಿ ಒರತೆ ಬಲಿ ್ ವಯ: 
ಶಾ ಶರಾ "ಜರುಂರರೆ ಜ್ಯಾಶುದಿ 

ಜಾಮಿಶಾರ ಈಜು ರಾಜ! ail ಎಕ ಬ್ಯಾ ಅರೆ ಬತಿಯದಿಜಣಿ 
ಲಾದ ಶುಲ ಕಿಲಿ ಜ್ಯಾ ಇರೆ ಅಅಂದಿಎ. 

.. ಲಾಲ್ ೮ ಅರಾರಲಿಬ ದಿ ಎಲುಖಂ ೨೮9೦. ಲೀಲ 

'ಅಲ್ಲವಿದ ೨ವಿಳಾಖಬೆ ಅಿಔ*ಜ3 ಘೋಯಿರಂಬಾುರಿ ಬಲರಿಖಂದಿಿ ಇಲಲಿ 
ಅಮು ಣಬೆಎಹೆ ಲಕುಬಲ್ಲಿ ಜ್ಯಾಜಾಯಿ ಖುಶಿಬಾರ ಅಳ. ಲೆಲಿಖಾಕು ಠಿ. 
ಅಮು ಜದಿಟಮೆ: ed ನೆ ಮಿದಬಿಬ್ಬದ್ತಿ ಅಯಾದ್ದಂಚುರಯ ಅಚಲ 

ಲುದ್ಮಿ ರಿಜಾರಶಾ ದೆರಿಯಳ್ಬುಶಾಠ ಅಳುಳಜಾಕರಿೀಐಜದಿ ಜವಿತಲಾಕುಣಿ 
mM 382 
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ಈ! ಎಜು". ;ಬ್ಲಾರ ದಿಯ -ಅಖಾಧರಜಾಜಾುಳ್ಬುವಿ.  : ಅಸಾ ಲಾದ a 
ಎುಕುಣೊಬೆ. ಶು ನವಕುಖಗಿಂಬಲಿ: ಇಲ್ರಿ: ಸಲ ಇರಲಿ ಬಕ್ಷಿ ಅಬ್ದೆ 
"ಬದ್ಲಿ: ಲ್ಲುಥಿಲಿ ಇಬ. ಜಾಡ್ಯ , ಅಲಾಧ ದ್ರೆ. "ಆ. ಈಸ್ಟ. ಅ್ವಾಖಃ 

ಆ. ಯಪ ಕ್ರುದ್ದಿಯಲಿ; ಬವಿಚಲಿ ಜ್ಯಾ ಲ್ರರುಲಿ. (ಯಲ್ಲಾ ಆಲಿ: ಆಂಟೆ 

ಅಲ್ಲರಿವವುಕುಜಸೊಬ ನಜ ಪುಜಿಸಿ ಕದರಿ, "ಕಲ್ಲೆ: “ಲ್ರಯುಲ 

ಖತಬೆರ 'ಬುಠಿಜ್ 6ಕುಡಿಜಾ ಜಖಂ ಬಲಡಡನ್ಣ ಇಲಿದಿದಿಆಸೆ 

ಊಂ. 0ಲುಖಸೊಬೊಯೆ ಜುಹು ಅಲಾಯಿ ಶಾಖ... ಅಜ್ಜೆಸಬುಲ ಅಶ್ಟು 

ಅಯಯ ಜಧಿಲಾರಾನಾಲಂದಯರೆ ಶೆ ಅಧಿಕ ಯ್ ಕರಗಳಿಯ 
ಅಬ ತಾ ಬಾಲ್ ಜಲರಾರಣ್ ವಿಲೇ ಲಂಬ ಎಲ್ಲಿ 

"| 

ಐಘುಕುವಂದೆ ಎಐ ,:ಕುಅದಳಿಬ  ಬಲೀರಜ್ವಿಜ ಎ ಅಲಿ. 

ಆಪ ಬಿಜಖಂಬೆಕಪ - ಅರ `ಅಶಜಾಲ್ಕ ಗ್ ಖಲಿ & ಕರ ಐಟಿ 

: ಅಲ್ಲರಿ ಆಕಾಶ - ಅಡಿ ಥಿ ; ಅರಿಖಾದ್ರಲ್ಲ ಎ೪೮ ಕಾ 
ಅಕಾಜು ಈಶ : ಇಲಲಿ ಆಸೆರುಜಗೊಬ ಸಡಾ ಸಲಿ 
ಅಲಾಯಿ - ಲಂಚದ : ಔಬ 6ಲಾಬಯತಲ ಕಲ ವಿ ಅಕಿರ 

ಊಂ. ೮ ಎಲ್ಲ ಜದ ಲಕಾ ಆಲಖಾಗಿಲ್ದಿ ಭಾ ನಯ್ಯಾಪಾ'ಲ ಔಟ -ಇಲುಲಿ 

ಜಮಾನದ eC - ಉರು RT ್ರಖುರಾ :ಖರಳ ಆಸೆ 

ಜ್ಞಮಿಶಳಿಐ ರದ ಆಲಿ ದ ಲಿಖಾನಔ ಅ: ಜಿ ಸಸರ ಲಾ, 

ಅಣ. ಕುಣ : ಎಆಉರೆರೆದದ್ರಿ . : ಜ್ವಾಲಾ ಲಾ6 ೨ಲ್ಬಲಿಐ ಗ್ಬಿಕಾಖರೊಬೊಣಿ 

ಜಪೆಅಯಾದೆ ಅರ್ಪ ಮಾದಿದೆ ಖಲ €ಜಲೌಬುದ್ದಿ; ಲಿ 

ಲಾ ೮೦ ಇಜ್ಯಾಸಲುಲಲಾಧಿ ಎರಿಕ್ ಐ. ಉದಿಸಿ ಬ ರಾ 

`ಅದಬಿಜೊಟಿಯು 'ಜಿಖರುಶಾಬ್ಬಿರ್ದು ಇ ದಲಿ 6 ಅಕುಇಶುಠಿ ಹಲ ರಾ ದ್ವಿಜಾ 

6m ಅರಿ ಅಲಾಲುಜೂಿ. ' ಮುಖ ಬಾಪು ಇಲಖ: ಐಲ್ಭಂಜೌ'ದಿಯ 

ಸ್ಮ ತ್ತಾ?) “ಚುರ ಇಸಅಆಸೆಯ ಲಾರುಜು ಅಜಾ ಬಔಲಿಬ್ಲ CC 

Pe ಔರ ಅಲುಖರಲ್ಟ : “ಆಟದಿ.  ಅಜಾ್ಖೌಯ್ನಿ ಬರಿ. £೭. 

ಅಬೆ ರಲಲ ಲೌ ಓಹಿಗಔರಕಾಲಗೊಯೊಣಿ “ಐಲ 

'ಜಲಾರಜ್ ಲಲ್ಲಉಂದಾರೆೆಲ್ಲ "ವಿಡಿ ದಿಜುಕಿ ಪ್ರಬಲ ಛರಿಕಾಗೂಬಾಣೆ 
ಔರ ಓರ ಅರು. A 



ಅ. ಬರೊವಿಥಲ್ಲಐ. ಅಬಾತೆಲನೆಬೆ ವಿರ೬ೀಸಿ ಬಯುದ ದ.ಅಿಶ್ರಯ. ಕತಿ 

ಈ. ಎಅತಇನಿಲ. “ ಬೂಜುಲ್ದರೊಐಲ3 ಅ: 'ಕುಮಿಖಜಖಳಬಲ ಅಸಲಿ ಅಧಿ 
“ €ಲುಲರಿ-ಜಮಿಜುದ ಇಸವಿ ಅಖುಕುನಂಜಖುಬಾಳಿ "ಅಂಜುವ : ಉರಯ 
ಅ ಬಿಬೆಕ್ಚಾಬಲಿಕುಖಬ :ಅಲಾರಥಿ ಔನ ಅಗಿ: ಅ) ̀ ದಿ 

po ಬಲಿಪರು : ೮ಎ. -ಅಮುಲರಿ “ರಹ *ಎಜಾಬ್ಾ ನತ್ತಾ ಎಐ” 
ಅದರಲು ಜಿ5 ಅಆ ತಿ. ಅಜತ ಯಜ ಲ) 'ಅಂರ್ಬ ಜು ಆರು 
ಶ್ರಿ ರಾತುರುಯಾರಿರ್. ರಈಜ್ಬೌಬುಷ ಜದ : ಕಣಿ ಸಮಾ 

ಮಾ ಈ-ಬ್ಲಅಿಬೌಂಕುದೆಲಾ”ಅ ಲು: ಅಲೆ 
ಲ್ವ ಲಲ್ಪಿಜಿಜಿ 6. ಈಲ್ಬಿಲ್ದಿ ಕ ೨ AED ಅದಿ. ನರನ “ಇನೆ ಲೋಯೆಕ್ ಲ 

ಣು 

ES ಅಜ ೬ಔ 
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ಅದಿ ಬೌರಶಖಾಲಿಅ ಅಲಾಡಿ ಊರೆ ಕಂದು ಅಯುಂಲಿಲ್ದ: ಯ 
6. ನಬಿತಜನಲಾಧಿ ಜರು ಧಾರ ಹಾದಿ ಹಿಲುಲಿಜುರಿ ಕಿಲ 

"ಅಲ ಜಲ್ಲಿ ಥೌತಲಿ' ಜಾಂ ಘಾಲ್ರ ಇಬಲಿಡ ಭಲ ಜೆ ಚಿಂಟು 
©. ಎಲಖಜುಲಿಂ ರಜ ಈ ೂರುಲಶಾಜ ಇಲ ಇತ ಜಂಟುಕಲುಟೆ ಅ ಆಗೆ ನೆ 
ಲ್ಪ ಬೆಂ ಲಾರಾ ಬಲಿಯ ಆಗರ ಹಬೆ ಐಖಿತಎಜ ಮಧ | 

"ಅನೆ ಅರುಲಖಾಬಿರಡೆ'ಈಾ ಲ್ರಜ್ಟೂಲಾಲು ಯದಿತ ' ಅಂಜದ. ಬಲಲ 

“ಅದೆ ಶುಃಖಲೂಶುರು ಬಿದಿ ಜಲಾಶಯ ಬೀಕು ಬಬಿಖಾವ:ಖರ 

|... ಅಲಿ ಅಲ್ಲಬಿಬಿಜನಬಿಕುಆಸ ಅಬೆಳಿಬ' “ಅಲೆಬಿಳುಐ "ಬರ ಈಲ್ಯುಜ್ಯಾ 

ಎಲಲಿ "ಅಲ ಎದೆಶಾ "ಜು ಬಳಪದ ' ನದು ಎಜು ಳಿ 

“ಅಖುಣ್ ಲಬ ಅಮಿತ ತಾರು ಅಠಾರಾ ದನಿಖಿ ಐ 
ಈ. ೧ಐಿ.,೮ ನೂ ಲಾದ. ಕೈ ಸಧಾ ಜಬ ಅಲ್ಲಲಿವಿಅ£ ಅಖಂಬದೆ 

ಯರುಯುರೆಲ್ವಾ ಲಠಕು ಅಅಔ ಅಲ್ಲಲ ಲಿಜಅಸಂಬೆಂಖ 'ಅಬಮುಲ್ಧ ಅ೬ರಿ 
ಬ ಟು ಅಶಿಬಿಲ್ಲ ಇರಿಕಿ. 

೮೨. ಅ 'ಲಿಶಾಲಲ್ಲಿ 'ಅಲಲಿಐಜಾಶುಣಂಬೆಂಡ ಹ 'ಜರೇಲ್ಲ ಆತಿ 
ಖ್ರನಿಯ ಜಿ" “ಅಕುಜುರಾದಿಯಖೊಅಖ  ರೌಜರೊಂಕ್ ಹಾಡಿ 
'ಲಶೌೊದಜಗೆದ್ದಿ “ಶಿಬಿ ಅವಿ ' ಅುಖಂಟುಲೆಲ ಲಂಖಣ "ಅಂವ 
"'ಲೀಖಾಣ್'ಶುಠಿಜ ಲುವಿ ಖಾಜ) 'ಅಜಾಬೆಲ್ಬಡಿ ದಿವಿ. 

ಅಂ ಅಜಖಬುಲ್ಲ 'ಉಥಿಲಾಲಿರಿ 'ಅದಬ್ಬಬೆ 'ಪ್ರಬಕ್ನಾಬೆ "ಅರೆ ಜರದ 
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ಆಗ್ತ. 

ಅಂ. 

ಜ್ ಅರ ಪ್ರಶ 

. ಆನಿಶ್ರಾಯ ಕೆಂಶುನಇಂ- ಬರೇ 

೪ 

೬ ಆಕೆೊರಿತೆಂದ. ಇಜಾತೆಉರ್ಟೆ ವಿರೆರ ಜಿಡಿ ತಡಕಿ ಈ ಆಶ್ರಣ 

ಅ. ಕಗ ಔರ] ವದೊಬಿಬ್ಬದಿ ಕವಲಿ ಅಖಾಳುಜಾಬ್ಟಿ. 
೪ನೆ ಬಿರೊನವಿಣ್ ಜೌ ಔನಾನೌೌಬದಿ ರಜ 88 ತು ರಾಡಿ ಆಳು 

ಇರುುಖಯಅಸೆ ರ್ರ ಅಆ ಅಾರುಂಜಾಜಾಖ, ಲಿಲಾ 

ಅಿಚಾಾಖ ಜ39 ಇರಾನಿ ಪ್ರಮ ಬಾಲೆ ಈ ಆಟದಿ ಲಬ ಅಜಿ ಆಜು 
ಬ್ರದುರಾ ಚುರತಜಾಖ ಭಜಿಟುಲ್ಲ ಉಂ ಜಾಜಾಹತೆ. ಬ್ರಬುಲಾ 

ಬರತ್ತೆ ಆದಿ ಅಲಿ ಲಿಮಯೆ ಜಡೌಡಿತಾರುಲಐ ಅಬದ್ದ್ರಕ್ಕಿಔೆ 

ಜಖೆಂರು ಅನ ಬಳು ಭಾರಇಸಜಾಯ- ಅಲಿ5ಔ ಇಉಥ ಅಅಶಾಿರ್ಠಿ 

ಈರಿ ಬಿಬ್ಜಂಖ ಬುಳೆಠಿಖರುಖು ಅರಿಯ ಸಲಾ ಕುಶಿ 
x ky ಕ್ | ಗಾ ಸ 

ರಟುಜಯಿ 6ಜಾಶಾಜಾಯಿ. ಬದಿ ದಿದ ಇಂಉ ಖುಲಖಯುಚದುವಿ ರಿಠೂಡೆ 

ಖಾ ಈರಿ ಆಲಾರಾಲಾಜಾಲಗಯ ಲೀಾರುಶಿಗೆ ಡಲು ಊರಲಿ 

ಮಾಜ ಎರಾಾರ೨ಅತ ಅಣಲಿ ಸಗ 9೪)... *ಇಲಾಡಿ ೭ಬಿ ಹ ಲ 

ಎಘುಹಖಬೆಂತ ನೆ ಹ ಸಮಲಿ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಕುಲ ಯೋ 

ಜಾನೆ ಅಬಾಲ ಆದಿ ಉಡುಗ ಯ್ ಬಿಜು ಹದರ ಅದ್ದಿ 

ಫಾಲಿ ಇಲ್ 4 ಅರಿವ ಖಾಜ ನಿರಿಟೆ ಲ ಅಕ್ಕೆ 

ಧಿ ಕರ ey ಬಾರ ೨ ಮ 

ಬರ ಉೂಾನೆರು. ಜೆಪಿ Kp:  ಎಂರಂಪುನಗೊಲಸ 'ಅಆಸೆರ್ಫೆರಂ 
ಬಿಜ್ ಶುಅಜುಲಿಅ ಲಲಿ) ಅಖಾೂಚು 

6ಮಿ ಅರುಚಜಕೂರ38 ಜಿದಂಬಿಜೆ 90. ಬಂದೆ" ಜೃ ಈರಿ 

ಆರೂಪಖಚ್ಛಾಟೆ ಇಲಗ ಲಾಳಿ ಅಕುೂೂಶುಠ ಖ್ಯಾತರಿಸರೂಂಜಗೆ 

ಅಬಿಖ ಅಶುಬ ಇಟ್ಸಾ ಆವಿ ಹಾದಿಲು. ಅ್ರಜ್ಜಾಬುದ್ಧ ಅಶು 

“09 ಜ್ಯಾಮಿ ಇಲ್ಲಲಿಐಆಅಕಾ*ತೊದೆ ಜರಿಈಟೂಯಕು ಜಿಜಕ್ಕಿಖಾಬಿ 

ಬಿಎಖಜಾ೨ ಬ್ಲ್ರೌಿಘೊಳುಔ್ಯಾ ಖ್ಯಾತ ಉರಾಖ ಜೆ ಈಲ)-ಸಂಖಅ 

ದ್ಹಿಖಮೆಖುಂವಿಜ್ ವಿಈಕುಣೊಬೆ ಉಜ್ಯಿಹರ ಈಜಲು ಟಬ್ 

ರಾಂಪ. ಅಾಾರಿಶುಲ್ವಿ ಬರಿತ ತಾಕಾಾಬೆ ಐ ಶಾಲಿ ತಾರಾ 

ಅವ ದಿವಿರಿಡಿ ರರು ಖರುಶದಿಬನಲಿ ಸಾ 

ಲಲ ರಲ, . 
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Ca: 

ಟೆ. 

ಔಯ: 

೯೪೨4 

.- ಹಿಜುದಿಜೆ.  ವಿದನಿಬ್ಬರ್ತಿ: ಅಜ್ಜೀ ಲಜದೆ. ಉಲಿ 

ಎ:ಉಯಾಸಿಮು ಅ: ಜೌಬುವ್ಲಿ ಔಂಡ ಅಶಾಜಾಯೆಯ. ಲ್ವ 

೨೪1 ಜಾಬುೂಣಾಬೆ ಇರುಗೆ. ಅ್ರಿಬೆ ಇಲ್ ಇಲುಜಖಿ ಕುಕ ಔಬಿಖಾಯ 

ಅರೆ 'ಅರಘಐ ಕಸೆ ಅಜಾಶೆಳ:ಖಾ ಅಲ್ಲೆ ಇಲಕೆ ಕಲಾಅಖು' ಅಲ್ಲ 6ಜುಸೆ 

ಜಗಾ ಅಶಾಬಾಯಿದೆ . ಅಖಾಡ ಲಖಿ ಬ್ರೆಜಜ್ನಬಲಿಕುಳ೫ಂಬ 

ಅ ನಪ” ದಜನ್ನಾಚಿಲಿ ಕುಂಬ ಎ೭ರಿಖಆ ಕುಜೊಬೊಲದಿ 

ಲ! ಇ ಸ ಜ್ಞಾ 
ಬ Pp 

ರಣ ಬಿಳಿಬ್ಬಂಣ ಔಜಲಿಬಬುಳ ಲೊಬಬಧಂಯಿಣೆ ಇಬುಂಲ್ತಾ ಲ. 

ಲಿಂರುಲ್ ಆಅ ಅಜಾಬ ಇಜೂಲ ಣೆ ಅಕು 
3 ಲ 

ಈ ನತ ಏಜೌಲೆಕಂತೆ ವ 

ಅಕೆ ಪೌಲ ಎ ಜಾರ ಈ ೮೫೮೫೦ ಅರಿ ಇನು ಜಬಿಲೆಚ ಖಾರ-ಈಯಬು 

ಆಅ ಅ ರಚನ ಇಲೂಬೂಲರಳಿ. ಅಜ್ಜಬುದ್ಧಿ ಈ ಜಾರಿ 

ಈದಿ ಇದ್ಕಿಅಐ್ ಅಖಾಲ್ಕಿಖೌಳ ಲಿಶುಜುಿ ಲಔ ಅಡ 99 ಲಳ 

ಬುರತ್ಪ ಅಶಾಆಔತ ಲೀಕುಣ ಈ ಔಪ ಬರಾ ಇಜಂಶುಣತೆ 

ಜಾಳಿ ಜಮಿಳಿವುಕುಣಬೆಂ. ಲೀಜುದಜ ಬರಿ ಅಲಕಾ ಟು 

ಅಿಶಾಶ್ನರಓಟ ಲಾರಿ ಜಾಲಿಖರಿ ಲ್ಲಶಿಂಂಈ ಜಿದರಿಜ್ ಲಿಜೌಅಲಿಯಿ 

ಅಲುಬಾರಲಿ ಈಜು ೊಬೆ a ಬಲಿ ಅಲ್ಲೆ 

್ರರುಣಬುರಿ ಕ್ರಿ 5556 ಅ್ರ5 ಐ ಜರ ತೂಬೆಲ ಲಿೌ೦ ಅಕ್ಷಿ 

ರಿಬವುಳುಣಿಂಬೆ ಎಬೂರೆ ಆಣೆ ಅೀಜುಖ್ ಲಾಜುಜ್ಲ್ರಬಯು ಆಔಂಜಾಅರದಿ. 

ಟಜುಕ್ದಿರೇಎಲೌ ಆನಿ 6ಲ್ಲಎಲಿ ಅಮಿ ಅಖಾಜಿರುಳ ಔಖಬ 

ಇಲುಡಿ ಜಟ ಅಖಾರ ಆತೆ. ಶುರ ಅಖುಲತರಾಗಿ 

ಬಿದೊಲಿಜೆಿ ಅಿಜಾಬ್ಬಲೌಬು ಡಿಲೌಜಬ್ಜಲಿ ರಲಿ ಎಲಡಿಕಾ 
ಅಲಾ ಆಗಿಲ ಅರುಆಶ್ಬು ಈಜು ಜ್ಯಾಲುೂಡುಬೆ ಕ ಳಲಿಕಾಶೂಬುರಿ 



- 46: (cn) ಅನಿಅೆಪಿದಿ. ಎಲು8ಶಾಔದೆಲಿರ ಆ; & ಬಜಾದಲ ಹಿ ಆದಯ
 

gq: ಅಅಲು5 ಜ್ಸಾ ಬಿಳಿ: ಅಜ್ಖೌಜಬುನಿ ಬಲೀರಜ್: ಲಾಲಿಅರಿಸುಕಾರೆ 

 ಅಜಾಜಗದ್ದಿ ಇಜಾಾರುಖ್ ಉಂ ಧರಾ 6 ೭ಡಿ ಜಾರಿದ] ಇಂದು 

ಜಾಲಾ ದಂ ಜಲ ಇಕೆ: ಆಲ್ಲಿಂಐಜೆಖ. ಅಅುಲ್ರಣ್ದಿಪ್ಪಾ 
ಅಠಿಅ ಬ್ಲಲೀಸದಖಾಬ ಉಣೆ ಶುಜಾವಿ) ಹಯಾ ಜಾಜಾಔದ್ದಿ | 

ಲ. ಜಂಬದ ಬಐಡಿಲ್ಲ ಹನಿ ದರಿಕು' 'ಜಿಜಸಂಮುದಿ ಲಿಶಾರಿಜ್ಕ್ಸ 
ರಿಜು'ಜಔ' ಜಕರ. ಬುದ “6ರಬಧೌಭುಲುಜ್ಟಾಯಿ : ಅಾಕುಜೆ, “ಅಲಂದ 

ರಜ ಖಾಲುಕ್ಯುಶಾ ಧಿ ಯಕುಬರು ಅಲಲಿ ಅಮುಬಳುಬಳಲ ಜಔದ್ಷ ರಆಜು 

ಅ. ಈಬರರಿಕು. ಅಜ್ ಲ ಅಲನಿಲವುಳುಎಸೊಬೆ : ಇಲ್ರ5 ವಿ ಜಟ 
ಅ5ಘಂ ಲೌಾಯಿಯಿ ಸಹಿದಾ, ಜಜಾರುಅಬಿ. 'ಒಂಬೆರುಡಿ | 

ದಿಖಫಿ ನೌಯೊರಲಿಲ್ಲ ಅಛುಯಯಿಲಿದ್ದಿ ಇಲ್ಲಲ ಅಜ್ಜಾಅ 

ಆ. ಜಿಲ್ಲ ಬ್ರಿಮಿಬಿಖಲ್ಲಿಅಕು. ವ್ರಿಬಕ್ದಾಬೆಲಿಕುಖಾಬೆ ಸ "ಒಡಿ 

ಈಸ ಈಂಯಗದ, ಅಜಿ" ರಂಡಿ - ಬ್ರಿಬಜ್ಜಬಲಿಕುಜ6ಬೆ.- ಅಖಾರ 

ಸಿನ್ ಫ್ 

ಬ್ಯಾಶಾವಿಅಶಾಂಸಯ . ;5 ರಿಯಲಿ. ಅರು ತ “ಇಲಿ . 

ಲ್ವ “ಉಗ: ಬಳು ಕೂದಿಸಯ ಜಡಿ ಲಿಖುರು -ಲಾಅರೆ ರಾಯಸದ. 

ಅಂ. ವಿ ಆಪು ಪ್ರಿ ಅಲುಬ ಹುಲುಲ ಖಾಹಅರಿ : ' ಕ್ರಳಧಿಲ್ರಾರ 

ಆಂ. ಎಮಿಲಿ. ಬಕೆರಮಿಬಟನಿಖ ೫ದೆರಿ: ̀ಔಲ್ಲಠಕು. ‘ಆದ 

ಬದೆವಜಖೆಗ ಜನೆ ಜಾರು ಜಾಸಾಜಾರಿ ಮಿಯ: ಅರಕು ಘರ 

೮.9 ಜುಬಿಲಿ ಅರು. ದಿಖುಜಾರಲ್ಲು ಆ ಇ೦ಿಜ9ಾ ಅಕುಣು್ದಿಬಿ 

ಅಂ. ಖ್ಞಾದಔಿ:ಯಜ್ಯೂ. ಪರರು... ಅಧುಜಾಬದಔ'ಪುಬದಿ೨ಅಳ್ಲಾ : ಲದ್ದಿಲ್ಲ ಆರು 
ದಔಲಾಂದ ಅರಾಅಲ್ದೂ. ಜಬುರಜ್ಞಣಠಕು;,. 

ಲ. ಪಸ ಇವಿ ಇಲುಲ ೮ಲರೌಜರ ಈ ಔಶೌಬಿ ಅಜು ಆಯಿ ಲಾರಾಜ 

ಈ. ಪ್ರಜಬ್ಬಶ್ರಯಜಸ೦ಿ. ಇದ್ರಾ. ಇಲಾಆರಿ.. -ಕಲಿನಎಂದಿ ನಯಾರಳ. 

ow. ಎಲ್ಜೌಯಿಲ್ಲಿ ಈ ಸಲಜ್ಟಾಜವಿಕುಖಬೆ | ಎಲಾರಔ ಲಿಬಲ್ಲರುಬಜ್ ಡಾ 
| ಬಿಚಾಯೆ 'ಅರಾಟರಿ ಈರ್ವರ ಅಮುಕು ದರ. ಇಲ್ರಂಅರಿ 

ಅರರ ಗರು ಬ್ಲೌಜ್ 5ಶೌಾಬಲ್ಯ ಅಲದ ₹ ್ರಿಲಲುಜರಾಎ ಖರ ಈಾಂಬುರಿ . 
ಇಂ ಪ್ರೆಬೆಖ್ಸಾಬೆ ನಿಜಖೋಬೆ ಇಜಾರಲಿ ಎಜು ಲಜಲುಲ್ಲೀಬ್ರಾಲ್ರತ.. 

ಅಲಿ - ಲರ € ಈ ಜಲ್ಲುಲಿ ಐಲಾಅಾಜ್ಞೂರಿರಿಔ ಅಮಬರಿ”ಯಿಚ್ಯಾಲಿಫಿ. 
>“ "ಅ: ಅಿನ್ನರಿಕ : 'ಬರಿತೇನೆರಿಬಂದೆ “ಅಜಾರು ” ಲಿಬಮಿಜಲ್ಷಿ ಐ ಈ 
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- 

ತ ದ ದ್ರಿಎಲಶಕ ಶೌಢಈುಶೌಖಬೆ: ಅಶು ಜಲಿಳಿಅಬನಿ ಆರಲಿ ಇಜುೂಜ ಅ 
Fe | SOS ಜಲು ಲದ 'ದೆರ್ರಬ ಬಕಾಬಿಣಕ ವಾ: ಜಲ ಜಾಲಾ 

೨5 ಪ್ರಬಗ್ಸಬಲಿಳುಜಸಂಜ್ ಆಬುಂಲಔ: ಇ ಜಾರುದ್ರಿ ಊನ ಈುಬೆಬಅಸ ಅಜು 
Bn. ಬಿ ಔಔಯರಲಿಂನಾಜಯ:: ಜಔೌಕುರಓ ಬಾಜ ಅಳಿ ಅರುಜ ಬರಿ 

ಲ. ಅರಿ ಅಜಾಲಿತಿವ. ಒತೆಡಿಹಲಿವೆ :  ಅೀಕುಜಿ: 9 ಎಲ್ಲಲಿಣ ತೆ 
ಲಿಂಬೆ ಜಾಈಿರ್ ಅಬೆ ಅಖುಬ ಜನಿ ಜರಿ ಅರು ಟಲ್ಲಿಕ 

ದಿ ವದೆ 3ುಲ್ಲಿಬಿಜದೆ ಲಿಲಿ ಅಅುಘಜಾಲಿ ಇದ್ವಿ ದ್ವಿಜ. J 
ಔ. ಐಖಖೌಜುಕ್ಠಿ ಅಲ್ಲರಿಜರಕುಣೊಬೊಚಿ ಲಲ್. ಇರಾಖ್ 8ಬ 
ದಂ ರಿಶಂಯಜಂಅುಂದಿ: ಅಲಾರಿ ಬ್ಲ! ಬು ಅಕದುಜ್ಬುಲ್ದಿ ಇರಲಾರ 

p ಬವಿಶಟಬಲಿ ಅಚರಿ ಅಭ ಅಲಾ ಅಬೆಜಾಕರುಂಯಿ ೪3 

ಇ ನ ಶು ಪ್ರ ಧ್ರಿಶಾಂರಈ ಜುಚಳೂಲಜ' ಲಿಅಎ 

| Ww \ 

೬೫ Ou -. ಆರ953ೆ.. 9.೮ ಜಶುಂರಔ ಔಮಿಖಮಿರೆದಿ. ಕಶುಂದೆ ದಜ 

| ಕಾಲಿ ಫಬಿಶಾದೋಲ್ಟಾಖ. ಅಬೂಬಲ್ಕಿ- ಬಿದಿೊವಿಜೆ" ಶವ ಜಲು 
೫೨ ಅಜ ಉುಯಹಿಲಿ: ಜುಬಿಲಿ ಜಾಲ್ಕಿದೆಕಸೆ ರಾರ ಈ ಅರಿ 

ಅಂ ಇಲಾುದಿಯಿಶಾಲಿದ್ದಿ: ಪಿಸು ಮಿರಲಲಯಯ  : ಆಈ ಪ್ರಯ ಲಿಯ ಕಾ ಬ 

೧ 2.9೮೫. ಅಶುಲ ಅಬಲೆ ಆಸೆ ಅಲೀಣಜರ ನಿಶಾ ಇಂಬಳ, ರಿಜಲಿಜಿ: 

G ಅ ಲ್ವರಾದ್ರಿ. ಅರು ಎರೆ ಡರು ಲ್ರಲು್ಬಬಿ -ಈಜಲೌಬುದ್ಧಿ ಅಅ ಉರರೆ 
> ಅದಿ. ರಿರಬಿಔಫಿಖಾ:ಜ್ಞಲ್ಯ ತ ರ ಫೆ ಬಿಜಿ, ಕ್ವಿ 

೧೬೮% ಅಜಯ ಅ ಈದಿ ಸಯ ಈಬಶ್ವಾಯಲಲುಅಕೊಯೊಜೆ- ಜಾಯ್ತೆ. ಇರುಉಲಿ. 
ಇಲಿ ಈಖ: "ಇಂಟ ಉ9ಂ- ಜರ ದಿಶಾ. ಬಲಯ ಬೂ ಜಲು 

೯ ಈ: 9ಬ್ಬ ಅಯಬ್ದಬೆ ಪ್ರಬಲ್ಯಾಯನಿಜುಆತೊಯೋಗಿ -ಲರಂಪ್ರಥಿಯ. 80) : ಅಕಿರ 
ಲಜಾಬಐ. ಈಶೌಬ ಅಅಐಣ್ಣರಾಜ ಅಮು ಬುಡುಆಗರಿದಿ ಬುಲ್ಲಿ 
೨ ಎರ ಠೂ ಸಾ ಅರು ಉಂಡ್ ಹೂತ ಜಲದಿ 

ಯಯಿಶಲ್ಪ ಅದೆಬ್ಬಜಬಿಖಂಬೊಳ £ಲೀಬಜಿತ್ಕಿ ರಜಶಿಿ ಜಾಲಜ್ಜು ೮ಜಲಾ 

೧%: ಡಲ “99೮೨ 'ಔರಿಯಜಾ ಘೊ ಔಖಐಲಿವಿ ಅಛೂರಳಿ.- 

೨೦೬ ಅರುಬಾದ ಕ್ಯಳುಂಬುರಲ ಜಂಯಕುಲರು ಜಿವಿದ್ರಲ' ಇಲೆ ಬಿಲೀಐಆ 
NNN 



g: 

'498 ಅ `ಆರೇರಚದ್ದಿದಿ - ಅಖಾರೆಳಉದಿಬೆ ಬಿರ ೬ಜಿ ಔಬಿಶಾದ್ಲಿ ಜಾ 

ಪ್ರಎನಿಬಿಜ ಭ್ರ ಲ್ರರಲರಾಖಾಜಗೆಯಡಿ 9ಲಾಡಿ ಇಲಾಲ್ಮಿಶೌಲ್ಲ ಎಲಿ 

ಇದೆ ೨ರಾಖಾಲ್ಸಿ ಇಲುಡಿ ೪ರ ಈಖಎಜಗೊಲಿಜಾ ದಿಶೌಬ ರ 

ಇರಲಿ ಕಾಲಲಿ ಅಖ್ಖೌಬುಲ್ದಿ ಬ್ರಜನ್ನಾಬೆಖ ಜಲವ ಬರೆ 

| ಹಡಿಶಾ cj ಇ.೨೮೬ ಅಲುಲಾಜಾಜಾಅಿ ಜಲಲೌಬು ಮಿರುಖುರ ಈ 

if 

ಐ. 

- ಟೋನಿ. 

- ಅರಾಅರಿ 6589. 

. ಅಿಲುಆ *ಲುಆ ಔಔಆತೆ ಆಅಲುಜೂಯಆಗೆ ಜಲ ಉದಬ್ವಲ್ಟಾಯ - 

ಅಲನಬಿಜೆ ಆರ ಈರಿ ಥ್ರಗೆ ಔರಿsಬಿಜಸತಕುಸ ಉಬ್ಬರ 

ಉರ ಖಬಿಜರು ದ್ರಚ೦ಿರುಲಿ ಉ9ಕು ಈಡ್ರಿಲೆ  ಠರಿೀಖಅಸಂಕು] ಆಅ 

ಅಲಾಲಲಿರಲು ಅಲ್ರಲುಲಿಕು ಬರುಾರುಲಿ ಖ್ಯ ೪ಹ್ರಿಲ6ರಿ 

್ಲುಲ್ಪಬ್ಬ ಭ್ವಲಾಯ ತೆ ಅರಿಕಾಳು. 
ppd ಬಂ ಬಳ id ಜರಿ ಅಶ್ರಂಜಣ 

ಅಿಶಾಬ್ದರಿವಿಣ ಇಢಈಾಲ ಅಂ ಅಲಲಿ | 
ಈ5ಜಐತೆ 099ಕ್ಕೆ ಆಲುಕಿಆತೆ ಬಳಿರಂಜು ಲಿಬಜ್ಞಾ ಜಕರ 

ಅಅಜಾಲ್ವಿಜ ಬಳಿಕ] ಎಲ್ಲಲಿರು ಜ್ಞಜಬಾಲಸ 99% ಬಲಿಂ 

ವಡಿ ಜಲಯ i ಅಖು'ಲೆಲ್ಪಂಜತಿ ಅಖ್ಲಸಬು್ಣ 

ರೆ 
ಬಿಖಾಜಔ ಲರುದ್ಧಿರೂಂಯಿಬಜ್ಪುದಿ ಶೌಖಿಶಾಲಲಿ ಬದಾಲಿಜ್ : 9೮೮ಿಂಉುರೆಲು 
ಅಯಜಸೆೊಲೆ ಅಂಕ ಅಲ್ಲಿಜು ಜ್ರಲ್ಖಜಿಖಕ ಖಕ 

ಜಾರ ಅಜಾರು ಅಲ್ಲಾಆುಲಾಯಿ ಬುರೊಳಾಜಾರಸೆ ಔಬಜಾಜಟಶುಲೆ 

ಅಂಕ ಎಜು] ಅಬಿಜಖಳಿ ಅನೂ ಶಾಲು ಬಳಿ ಬಳುಅಬಿ 

ಇಜಾಂಬಾರೆಆತೆ೦ಲ್ದಿ ಅಳುಲ್ ೫ ಅಮಿ ಜಲ್ದುಉುಲಿ ಇಲಂಜರ ಅಲ್ಲೀ ಅಲಾುಲರಿ 

- 89. ಅಜಸೆಲೌಯಿಲ್ಲಿ ೦೮ ಔರಿಕಉಾನ್ವಿಅನೆ ಬಿನಿಜೆವಿಎ ಜುರಜಗಿ 

೦ ೨೨ ಜುಳಿವದ್ಧ ಜದಿಳಅಮಖುರೊಜಕಾ ಓರಿಆಾಾಸೆ ಅದಿ ರಿಜ್ 

ಬಿಐ ಅಅಾಜರಲ್ಲೀ. ಅಂಕಿಣಿ ಔಲಜಔರಿಜಜಂ೨ಸ ಇಲ್ಲಲಿಯಆಬಲರಾಆತೆ 

ಅಟಿ ಬಿಜೌಣಿನಿಎ ಅರಬ ಅನೆ ಲೆ..ಆಕೆಳಾಯಿ ಅಶಿಅ 
ಅಜಾರಅತೆ ಆಉಜರರಿ. 

 ಜರೇಲಿತ. ಅಆ ಜಜುಂರಔ ಬಳಿಟ್ಬರಿ ಉಲಬುಬ್ಬರು ಬಂ 
ಛ್ಹಬಾರಎಲ್ ಇಳಿ ರಾರು ಬಲಿಬ್ರಬಲಲ ಜರುಲ್ಟಿಖಎಲಿ 



- ಲ ಆ3955ಲಐ. ಇಲು8ತಾಜಚೆ ಔಡ್ಮಆಗಿರಿ ಕೆಪಜಾಡಿರಿ 0 ಆಶ್ರಾಜ. 499 

ಇಲರುಚೆ ಜದಿಔವಎಜ3 ಇಷ್ಟೂಬಾಂಜಿ ರಿಿಡೆಲಿಂ ಅರ 
. ೫ 'ಔಖೌಜ ಐಲ 'ಬುಕಾದಿಜಾಲಿಲ್ದ. ಜರಿಶ್ರಜಾಲ ಅಮದು 
ಬಿಜಿ ಶುಥೆಉಲಾುಜ್ಯಲಿಡಿ ಅಶುಔ ಅಆಗುದ್ದಿಲೌಲ್ಲು ಇರಿಗೆ  ಇಲುಜಾ 
ಅಶು ಇಲಾ1ಲರಿದಿ೬ತ ಅ ಯಿಯೆದಿಐ ಜಾರಜ್ರಾ ಆನೀಅಜಲಧ ಜರ್ ' 

. ಛ್ವಜಕೌ ರಿಖಜನಿಎ ಜಾರ್ ಇರುಂದಿ ಅಯಿಲ hasan ಕ್ಷಿಶಾ 

ಬೀಟಿ ನಿಖೌಟಿವಿಎ ಅರ ಠಣುಔ ಎಲಿ ಅಳಿ ಅಠೀಬುದರಿ 

ಅಎಮೊಲ್ಲೆ ನಿಲೌಜಔಬ ಖರೇ ಅಬು ಲಿಮಿ ಬಠಶಿಔಂಯುವಿ 
ಈ. ಅಂಬಿಕ 'ಅಠಂಲಿಬುವರಿ ಇಐಿಹೊನ್ಲೆ ಕ್ರಷ್ ಅಶಾ ' 

| ವ್ ನಾದ ಕಲದ ಬಲು ಇಲಲ ಜುಜಾಾಖನೆ ಅಜಾರು 
ಖಲ 'ಜುರೆಜೆರಿ 'ರಲಿರಿ. ಅಜಾಬರಿ €ಬದೆ ಲಅಲರಿಲಾ 

ಲಬ ಅಂಬೆ ಔಷ ವೀಜ್ ಜಬ ಲಾರುದ್ದರಐಆ್ೆ ಅಬಿ 
ಅಯ ಅಲವಿ ಜಾರ ಸರಿ ಬಳಿಶಹಿಲ್ದ ಲಜ್ ಕಾತರ ಅಲೂಂಪ್ಪದಿ 

- ಇರರ ಆರಾರಳಿ ik ಅರಸ ಬೂಶಾದ್ದಿಲಯಿ ಬಳಕು ಬಾರು 

ದಿರೊರು9 ಛ್ಲಬಾದಿ ಔಲಎಜಖಾವಿ ಜೇ ಜಟಬಪೆಬುವಜಸೆ ಇದ್ಯಮಿಂಯ 
- ಔದಿ. ಸಾಜ ಶ್ಲಿಂಅಸಲ್ಲಿಜ ಬಂ ಇಲುಲಆಂಂೆ ಉ್ವಜಾತೌ 

. ಅ ಅರು ಕರಾಂರಈ ಅಜಾ: ಇಸಿಲ ಆಜು ಲಾಬಿ ಇಜಾಕಯಾಧಿ 
, ಈರಾಔ ಜ್ಞಲಖದೆಖ  ಕ್ರಕ್ವತಾಕೆಎಉು ಡಿರುವಿ 'ಅಖಾಲಿಬಲ್ಲಿ- 

ಉ. ಲೀಜುಜ ಅಲದ ಬೂಟಂರವ೦ಅ ಇಲ್ದಿಜಿಶೌಯಲು ಜಧಮುಕಾಯಿ ಅಬು 
ಈ. ಇರಕ.... ರವಿಕೆಯ ಇಲ ರಿಎಕಾಜುೊಬೊಯ್ ರುಂ ಔಳಿ 

ಇಲಲಿ ಉಲಾಲ್ವಾಯಔ ಇಅರು6 ಇಲಲಿ ಪ್ರರ ಅಶಿ 
ಈ8 ಜಾರುತ್ತ ಎಲ್ಲಲಿಶು ಭ್ರಲ್ಲಾಯೊಲೆ ಆರ್ಕ್ ಅಜಜ ಬಕ್ರ್ 
ಬಿ*ವಿಜು 5 ಬಯಕ ಲತೆ ಸರು ಹಜಜ ಆಟಅಂಕ, 

: ಇಬುಲ್ನೆ ಇರು? ಆಳಿವೂಯೊಲ! ಅಬು ಜರೂಶಾಜಾಕೊಲಾಕೆ ಅಕಕ್ಕ 
ಬುರಅಅಅಯೊಳುಸ ೮9 ಅತ್ ಅರ ುಜಸಕುತ ಇಲ್ಲಲಿಎಥಾಲು ಆಸೆ 
ಇಬೊಂೆ ರೈಲ ಈ9 ಅ ಅರಬಿಅಜಾಂಕ್ಷುದಿ. 

ಅಖುಬ ಕಈಲಾಣರರಾ ಉಲ ಅನಿ ಜಾಲ ಕಲು ಲಿಲಿಜಅ 
ಅಾರಾಜೆ ಜಲುಠಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ದಜಬಿಕುಖಸೊಟೆಂಹ ಅತಂಕ" ಬಿಂದಿ 
೨ಲರಿಐಘುಳಬೊಣಿ ಫಿಜೆಫೀಯಲ ಇರಾರದಿ ಅದಮಿರಿಳು ಜರ ಈ 

NNN ಈ 



500: ದ ಅಕೆಲಿಆಲ್ಲಲ. ಅಲುರೆಅನೌದೆ ಔರಲರರಿ ದಿಎಲಾಲಿದಿ ೧-ಅಶ್ರಾಯೂ 

ಆಂ 

Gu, 

PL 

Wi 

```ಆರ್ಲೆಕಿಜ್ಷಾಐ ಅಡಿ ಬಿಶಿಜಾಜೆರೆ ತೌ್ರಲೆಕಿಜ್ದಾರಿ ಅಜ ವಜಾ ಜರ 
ಆಭುಜಿಐ: ಲಲಿಜಮಿವಿ ಬರ ನಲಸ ದಧ. ಖರಲರಿ ಇಲ 

ಈದಿ ಊದು ಅಂಕು ವಿಸಲಿಕುಲೆಐ ಬಲ್ಲಾಣ! ಔಂಕಾ ಈ 
ಬಿಡಿಸಿ. ಎಜಾಲವಿಬ್ರಶ್ನಾಐ. ದಿದ ಅ5ೋಸ್ನಜಿ. ಔಜಂತಿ ಹರ ಅಬಿ 
9೦ ೪೧ ಜೂರಾ ಲಾಲು ಅ ೦೧೧೮೦ ಬಿಬರಾ 'ಇಲುಅ ಈ. 
ಎಲ್ಲಿರಣನಿ ಇಉುಚಖಾಖಲ್ಣ ಇರಾ ಆಜಾಯರಿ ಲಲಿರಬಲ್ಲ ಲಿಂಕು ಇಂಗಿದ 
ಅಕಾಣೊಬ ಆದ ಲೇಸ ಜಾಜಿ ಜರ ಬೆಲು ಅ6ೆರಆ ಔಶಾಲಿಿ 
ಆಲಿಸರಿರವ ದಔಖಬ ಇಜಾರಿಊಿ ಲಿಇಕಾಲ್ ಬರಿ ನರಕದ ಡಿ ದಿಶಿ 
ಬಯ ಜಲಿಠಿ$ಲಿಕುಎಸೊಬೆಲ್ಲ ಇಕೆರಐ ಔ ಔಅಸಜಂ: «ಔಜ ಇಲ್ಲಿ 

ಅಕುಜೂಬೆ ಜಮಿ ರುಸ ಖಾತಲಿಪ್ಯೋಬೆರಾ ಜಜದ್ದಿ ಯಡ 
ಅರ್ರೆ ಉ್ನಾಣದ್ವಿದಿಕೂಯೆಜಾ- ಇಲಾಲಾಖೆ ರರ ಪ್ರಬೆಜ್ಞಾ 
ಬಧಿಕಾಳಾಯೊಂೆ ಲಲಿಎಲಾಯಢಿ ಇಜಖಾಲ್ಧಿೌಬಿದ್ಷ ಲಾಬರಿಅುಢಿ ಈಚೆ 
ಪ್ಲಾಜವಿಕಾಜಸಟೆ ಇರು 'ಆರಿಐಲಿಎಂಣಿ ಲಾ ಇರಿಂದಿಜಾಾಂಗ ಜಬ 
de © ಬಿಂಬ ಅಜಾ. ಸಲ ಇಲಲಿ 
ಅವಾ ರಾಲಿಳಲಲಲಿ ಅನೂ . ಅರರ ಇಲ್ದಿಶೆ ಲ ಅ ಜಾಿದ್ದಾಲ್ದ 

ಮ ಮ ಠಿಜುರಾ3ರವಿಸಖಾಸ್ತುಐಡಿ. ವಿ: ರ ತಂಬೆಣು, , ಬಾಲುಶಿಕೆ್ 
ಬಲ್ಬುತಿಇನಿಕುಇಸ ಇದನ ಜಾ ೬ ಮಖ ಆರ್ ಲಿಜಅ ಪತ ಅಲವಿ. 
ಫಿರಮಿಖಮಿರಂಐಟಿ ಆಡುಲರಿ ಅಪ್ಯಾಅ 6 ರಾಠಿ ಬುರಾಶು.ಲ್ಲಿ ಉಂ 
ಲುಭಿಯ ಅರೆರಂಯಆ ಡಿರಿರುಂ Png ಜರ ಸ ಮಾ 

| ಮುಖಾಂ ಜಾಯೆ ಬಧಿಬೆಟ ಅಸ3ಿರಡ೦ `ಿತಿಧದಿನಿ ಆಧಿ ಖರೋಜಾಜಯಿ 
ಢಿ ಜೆಲ್ಲಿ ಇಮಾಂ ಲರೆರರ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಾಕಾ ತಲೋೊಂಳೆ ಆಪ್ಪ 
ಲಿಲ್ಲಿ ಎಲು ಜನಿಕುೂಅನುರಂದಿ ಫ್ರಿ ಲಾಲ್ಲಿ ಬ್ರಮೆ ಔಯತಣಿ 
ಈಾಲಕ್ಕರಬ ಉರ್ದೂ ಅಖಾಔ ರಾಠಿ ಇಲಲಿ ಜಾಾಲಿನಿರಿಂ ಎಆ 

. ಲವ್ಲಿ. ಅಜ್ಲೌಬುಲ ಶುದ ಅಲಂ : ಅಖಾಜಾದ್ರಲ್ಲುಕ್ಬುವ 
ಅಂಜಿ ಅಲ್ಲರಿಬಿ ಅಲಿಕುಜಣೊಬೆರಿ ಇಂದ್ರಿ ಅಲುಲೂಯ ಇರಲ 
ಆಸೆಲ್ದಿ ಇರುಲಾಯೆ ಉಸ್ ಅಂ ಜಲದ ಇಲ್ನಲಿಐೇ ಆಲಿರಾೋೊಯಳಿ ಬ್ರಹಾಚಾ 
ಹಾರಧಿ 



0, ೮3955ಂಐ ಅಜುರೆಕಾರೆಬೆ ಬಿರಿ ಆದಲ್ಲಿ ॥ 'ಅಶ್ರುಬಿ: 501 

-. ಜಿರಲೆ. ; ಇಶ್ಲಐ 9೦ ಛಖಿಜಾಗ್ರರಿ ಜಾಲೆಜ್ವಾ ಲಳ ಲಜ್ರುಂ: ಬಜಿ 

4 ಜೆ 5 ಉಡ ಅಜ್ಞುಳ್ಯಕುಲಿ ಅಕುಬಶು. ಅಜವಾನ ಆರಿ ಅರಮನಿ 

Ge 

ಭು. 

೮೧. 

ಈ 

ಜ್ ಕುಲು) ಖಾ] ದಿರಜಖ್ದೆ ಇಲ್ದಅಲ್ಲಿಯಾಣಯ ಬು 

ಲಾಬಿಗೆ 'ಲರಣಇಲುಲಾ ದಔಖೌಬ ಲಿುಲಿಬುಬ್ಬ ವರ್ತಿ ಪುಠ ಖು ರು 

'ಎಸಿನ್ಲೀ ಲಿಜಲಿಜ ಲಸ್ತೌಯಬ್ಬದಿ ಕು ಇ ಜರಿತಿಯಲ್ಲಂ ಔಮಿ.-ಜನು 
ಈಶಾ ಜಾಂಹಿಲ೦ ಅಬ್ಬರಲಲ್ದಿ 8 ಔಯ ಅಜಾೂಕೆಮಿ ಜುಸಿಎರಾಂ 93 

ಜಮ ಅಬೆ. ಉಮಾ ಜರಿಔಂ ಅರೆರಬಂಬೊಲನಿ 
ಜಯಂ ವರ ಜಾಬೆಐ ಬಾರು ಜಲಿೊಜಾಅ ವಿರಸದ ಲೋಲ 1ಐ ಬ್ಗ 

ಬಿಳೀ ಜಬಿಮಿಯ ರಾಡೆರೆಐಂ ಜೂರಬೌ ಐಬಿ ಇ ಬದರಾ ಜಾಜಿ ಅಂಬ 

ನ.೬೨ ಅಶಾ 

ಜಾಜ್ ಆಜಮಿಬಜಲಿಕ್ಷಮಿಜ್ಸಾ 9೦ ಔಡ ಬಿಟ ಅಜ ಅಬಿಜಿ 

೮ ಇಗೆ ಅಲುಲಾಯೆ ತಠಅಲ್ಗಿಶುೂಯಲಸೆ 6 ಇಲುಲ೧ ಔತ ಜರ 
ಈ ಅಪಾರಾ ಈ ಬಲಾ ದಿಗೆ ಇಲಗ ಬರಾ ಪರಪ್ಪು ಠಜಾಂ 

ಆನ ದಿಶೌಜ ಶಾಲಲಿಶು ಲಿಜ್ರಿಲಿ. ಲಿಇರುಲ್ ಉಜಾಲಿ೬ಾ ಫಿರಿ 

ಜ್ಸಾಜಿಖಸಂತ ಅಜ ಅಜ ಔಂಥಿ. ಅಜ್ಶೌಬುಲ ಔಜಿಜಿ $ ಅಜ್ರಾಳಾಂಯ 6 €2 

ಅಅಬನ್ಲೀವಿ ಇರು ಜಲಂ ಲೂಲುಜ್ ಲೂಜಾಜಾ್ ಅಔಲೆರುರ "ಲ್ವ ಜೌ 
ಹ ಲಚ್ಛಖರಿದೆಕ್ಲಿ ಲಿಜು ಅಿಖು ಅಜ್ಭಾಆಖಯಬ್ಬಾಲಿ ಅಲ್ಬಲಿಯ ರಜತ ಎಬೆೋರ 
HES ಸ ತಿ ನಿ6ದ ಜಲಾಲಿ: ಲೀಜುದಿ ರಲಿ: 
ಹ ಜ್ ೦೬ ಈಂರಬ ಔರಿಜಲಿ ಜೃಬಿಜಾಳಿ 
ಅದ್ವಿಆ3೦ ಮುಜಮುಡೆ, ಅಜರ ಜಂ9. ಬಿಎಕುಜಿ 
ಕಪಪ ಬಿರಿಷಸ೦ ಇಜಾರೀಹೆಲು9 Eಲಿಜುಎ 

ಲಿರಾಶಾಖರಿ ಬಮಿ ಸ ಕುಜ. ಎದಿ ಔರಿಜಾಜಂಧ್ರಾತ 

ಅರಳ ಅಅ ಅಂಬಿ ಅೀೀಕುಜ ಎಎದಿಐಳಾ ಆಜ ೦.೧ oN 

08 
OX ೪ ಲ 

ಉಂಜರರು ಅಜ್ಬುಬುದ್ಧ, 

ಕರಾಡ 

ಯಿಂದ ಹ ಜಿತ ಅಖಾರ ಕುಯಿಲು] ಬಜಿ ಇಲಾ. 
) ಕ್ಸಿ ಮಲಿ." ಎಕ್ಕಿ ಆಲಿ ಔಯ ಲಿಮಿಕೂಖುಂಖುಲಿ ಏ£ರಿನ 

ಅಜರ ಬಲಿತ ಅತಿ 'ಅಚಿರಿ ಜನಿತ 
ಲುಸೆಂದ ಇಜಾರಾಲೆ ದಿ ಜಾರೆ ಘಬೆಲು. 
ಅಜಜಿ ಚಿ ಜಲ ವರುಖಂಬೆ ಖಾವಿ 9೨ ಅಳಿ 

ಉ9 ಜಂಳುದ್ದಿರಲಬ್ಬಂಿ ಕಜಬಬೆಬನ್ಪಿ ಉಳಿವಿನ ಜಿ ಈ 



5081 'ಆ5ನಿತಲ್ಪಿದಿ- Cin ವಿರಲಿ ಸಸ ದ Fe ತ 

"9 ಲು991 ಈಲ್ತಾಉು "ಬಿರ 'ಐ೬ಕ೦ ಮೂಔಿಜತಿ ಉಂ ಕ 
೮೦೬. ಇಜಆತೆರು.' ದದಔ ಯೌ ಬಜ್ರೆದಬ್ದರಿ: ಇಲಬಪೆದಲ್ಲಿ. ಜನವಿಘೊಎಜ್ 
ಕೆ ಎರೂರುಅ ಜರು "ಬೌ ಸಜಜ ಅಹಿ | 

ಶಾಲಾ! ಮು ಇಲಲಿ  ಅಖಔಯ್ಬೂ ಅಜಜನೆ ದಲ್ಲಿ "ಜಿ 
ಈ ಅ ಜುಬಿಲಿ ಬುರೆ ಘೂಬುರಿಳಲತಲರಿಗ್ರಾರೆ ಫರೋ ಲ್ಲಿ: ಇಚೆ 

ಲಿ. 

ಆ: 

ಆಲ: 

ಪೆರು ಉಯಂರಾಅಅ .ಬಲಿಔಯ ಜಾರ ಈಾಜಸರಿ ಲಾಜ `ಆಲಿಸ್ರಾ 
ಜಾರ ಈಗಿರೆಶ್ದಿಇ ಲಾಬೆಬ್ಬುಲ್ಲಾಲಿಜ್ ಇಲಲಾಣೆ ಎರಾ "ಇಲರಿತ್ತಾ 
ಅಯಂ ಜೀಸೆರಿಖಾನ ಅಲ್ಪ ಅಶಿಶ್ರಾಯ. -ಲಿುಜ್ ಇಬಬಬೆ 

ಖು ಮುಖನ ಆಳುರಿ ಕೂದಲು ಅ ಆಉರಾಯೆರು ಎಐ ಅಶಾ 
ಅರುಣಿ ಆಲಾರ ಈ ಬಠಜುಲರ್ದಿರೂಲಇೊಕಸ . ಬೂರುಲ್ಲಿರಯಜಗೊಳುಗೆ 
ಇ ಶ್ಫೋಲಾದಿರಾಇಾಗಲ ಅಂಜುವ! ಅಲಿವಿಂಕುಜೇಬ ಬ9556 

೮ ಬಾದಿ *ಬೆಕಾ. ಅಜ್ಖಯದುರಿ ಬಿಧಿ ಉಂ ಹೊವ ಜರಿ 

ಇರು ಈರಿದಿ ಆಟ ರ ಜಯಿಜರಲ್ಟಾರಕೂ ಜುಲಸಿಓ ಟಿ ಓ ಅಖಾಜಿ ರ್ವಜಾಶನಿಲ್ಪ 

ಸೌಲಾರಾಜ್ ಲಿ ಜ್ರಶ ೨ ಸಕ ದಿಧಿ-ಸಿಲೂಜೆ ಉಹಡಿರಾ2? 

ರಜಕ: ರುರಲ್ವಾರ್ರಭಜಸಿಯೌಲ್ಟಡ 'ಇಜ್ಯೂಬೆ ಲೂಲಾಲಾಕ ಹಿ 

ಲಾಜ ಅಲ್ಲಲಿಭರೊಟೆ ಲಿಜು 'ಲಿಹಾರಿ ಯಡಾಜಿ ಎಡಿ 

ಜೆಜೆ ಉಿತಿಘಂಾಾವೆ ಅಬು ಬಿವಿ ಜೆಔೌಂಬೆ ಬಂದಿದ್ದ 

ಅಬ್ ಲಾಬೊ ಕುುದಟೀಕೆಮಿ ಲಾಟಿ ಔಬ್ರೂ ಬಜಾವಿದಕ್ಕಿ 

ಖಯ ಅಂಬಾರಿ.  ಲಾಳಿಖೆ ಎಫಘರಾಚಕಿವಿ ಬಾಿವಿಲುದಾಿಕ್ಟಿ 

ಇರಾಾರಾಶಿ ಜವಿತರಾರಕ್ಷಿ ಅಖಾಂಲಿರಿ ರಿಚ್ ಏತಂ 
A ಜಲಾಲ ಅಕುಂಶಅ 50ೌಾತಕ್ಕೆ ತಾಂ ರು. ಅಲ್ಲರಿ 

ಅಳಾಂಹಕೊಬೊಜೆ ರುಎಸ್ಕಿಲಾಗೆ ರಜಾ ಡಿಕೆ ಅಬ ವ? ಎರೆಇಐ. 

ಬದಿಗೆ ರಾರ ಸವಿ ಘೋತಂಂಲ್ಲ ಹೆಲ್ ಜೋರಾಜಿ 

. `ಲೀಜಾಜ್ ಲೀಲಾ ಶಾಠಿಶುಈ ಆತೆ, ಬು.ಲಿರಿಶಾ್ಲ ಬಪಿಜಖಾಂಔ 

ಡಿಕಿವಿ. ಅಜಾ ದ್ವಜಎಂ*ಸಲಿ ಹಧಿಲಿಶಾದಲ್ಲಲ ಲಿಎರಿ ಡಿಜಿ 

ಅಖುದಿಕುವಿ ಅಕಾ] ಬೌಂಕಾಜೆ ಅರಿ ಹುದಾ ಇಲಾಡಿಾ9ಿ 



೧: ಜರೇೊಸಿಶದ್ದಿಖಿ.. ಅಬಜುಕಕಾದಿಬೆ. ಬಿರ ಜನಂ: ಔರ ೦: ಅಶ್ರಜಿ: 503 

Ee. ಲಿಐ೦ಿ: ಜ್ರಾಢತೆರಿರಿ: ಅಜ್ೌದುದ್ಧಿ ಕಬೂಬ ಡಾ ಜನಿಸಿ 

ದಲಿ. 

ಅಬೆ": ಅಜಂರಔ ಬ್ಲಲ್ಗಮಿಖಡಿಕ್ಲಿ ಶ್ರಚಾರೂ ಉಡು: ಜನಿಕಘಕುಳಬೆ" 
p : ಈ _ ಶಿ ಬ 

ಛಂ. ಖದ್ದಿಕುಬ್ದ: ಶುರ" ಲಾಟ. ಅಾಲ್ಕರುಬರಿ 

ಜಾಲಿಮಖುಣ್ದದ್ದಿ ಮಚಾ ರರಜ್. ಪ್ರಥಿಜ್ಯಯರಿಕಾಆಕೊಲೊಂ  ರಿಬಾಲಿ. 
ವ 4p ಹ್ 

ಇರಾ ಔದಾದಿಮಿಾಗ ಅಜಾ" ಅಥಿದಿಕಾರಿ ಅಜ್ಜ ಳದ 
-ಹಿಬಾಯೆ. ಅಲವಿ." ಅಡು" ಭರಯುದ್ಧಿರಂಲಖ3 ಅಂಬೆ 

ಅಂಬು ಯಡಿ ಬಮಿಖಂದಜ್ಔ. ಜಲ್ಲವಿಖ ಲ: ಲೌ ಜಮಿರಾಾಐದಿ: 

ಎ್ಲರಿಖಖ ಚರಿ 6ಹ್ಟಾಐಲ. ಹರರ... 
ರಿಮಿಕ: ಅಖಾಜಲಕ್ರಿಣೆ. ಲತ: ಜನಿತ ಕುಂಬಿ 

ಜ್ಞುಖ್ಯಾವೀಸ ' ಅಬಿ: ಲೂಲಲ್ಯ: ಲಿಜಜ್ಞಡ್ತ ಲದ ಲಿಜಲಿಜು ಇರಲಿ 

ಉತ ಸಾಕಾಲಂಬೊಉಜಣೆ: ಜಿಶ್ಲು್ರಕು' . ಛಿಲ್ಲಿದ್ಪೂ ಈತ: ಅವಿ 

ಕಾರಿ: ಮೆಜಳಿ. ' ೮ಉಜಿಶಿಖಾ : ರಟಕದೆಬ ಲೌಬು 99ೂಬೆ 

ದ: ಎರಿ: ಅ್ಲುಜುಲಳುಲ: ಖರುಲಶುಔ . ದಿಶಿ... . ಉಂಯಿದಿಜ೦. 
ಅಲೆ: KE ಓಔರೀಾಜಾಶಾರಿಜಾಢ. ಈೋಜ್ಮಜೆಲ ಖಾಜಿ 

ಲುಲಸವಿಖ್ಛಾಂಜನಿ ಔನ್ರಂಅಾಬಿಅ: ಉಯಿಜ್' ಅಜಾಅಬುವನಿ. 
- ಎಕ್ಕಿ. ರಿಮಿಕು ರಂಜಕ: ಆೆ' ಅಲಿ ಅುಜಬಿ' ಅಖುಂಔದ 
ಐಲ್ ಪಾಲ್: ರಮಿಕಖ ಬಲು ರಲಿ. ಬೆ ಯಜ | 

ಇಲಖ ಲಿಶುಪ್ಪಡಿ: ೮೮೮: ಎ ನ್ಲಿವಿಖಲಂಿ: ಉರೆ5ಲ. ಬ್ರಜ್ 

ಲೀಅಜಬ: ಅಲ: ಲಜಖಾಜಿ: ಅಜಾಜಲಿ. ಡಿಜ್ತುಜಢಲು : ಅಜಾರಕ. 
. ಅೀಕುಖ' ಬಂಜುರ್ದಿರೂಬಆಿ ಪುಲಯ. ಬಂಜಿಿ ಎರಿ 

ಕಾಯಲಿ: ಜ.ಎಜುಖಗೆ ಕಾಯಲಿ. ಜಾಂಪುಬಿಜಸ 4 39 ಆಲ್ಟ, 

. ಡಲಾಅಾಶಾಕೆ. ಅಲುರುಖಲಾಲಾಶತೆ. 99೬: . ಬಶುದ್ದಿ] ಅಲೀ 

ಅಅಾಬಕುಲ್ಲಿ ಅಬಿಅಜಾಣಿ' ಅಅಲ್ಲಾ' ತೊಲಿ ಅಜಜ ಡ್ರಿಯಶೌ 
. ಶಮನ ಅಜಾ, 99: ಇಲುಜಾಯ - ಜಿಜ್ಞಾಳವಿ' ಪುರೊಲಾಲಾತೆ 

ಅಬ್ದರ.6€ಬಿ ಜಲ್ಲುಖಲಿ ಅಲಾಜಾರಲಾಜಾಹ್ ಎಲಾ. . ದರಿೀಸರಿ 

ಲೀಾಣಎಡಿ ಔಎಢಿ ಅಖಪೌಬುದ 99 ಅಂಜಿ ಜುಬ್ರಈ 



804 ಅ5ನಿತ್ಣಐ: ಇಯು 3ಾತೌಟೆ ಲರ ಔರ ಆ ಅಶ್ರು. 

es ಅ ಅಡಿಯಲಿ ಆಂಜಜರಿ. ಅಾರುಲ್ ಅಶುಔ 555ರ ರೆಡಿ 
ಅಂದಿರಿ ಆಅ ಖೂ ಲಿಮಿಜು ಆಲಾಂಜ ಅ ಶುಲ ೨ಬ 
ಆಮಿತಿಪುಜುಣೊಬೆ ಅಜಾದೆ ಬಕ್ನಾಲ್ಲಿ ಇಜಾಲಡ9ಿ ಒದಿ ಉತಿತಾ 

, ರಸೂಲ್: ಖುರಪೌಐಿನೆ ಉಹ್ ಬಿಔರಿ8 ಪಲೂಸಾಜಗೆಂ.' 

ಅಲ. 

ಚಾ ಖಿ ಕಮಲ್ ಬಾಜಿ: ಉಂಡಿ” ಎಜಾಂಬೆ' 
ಬಜ್ಪಲ್ಲಿ ಅಬೂರತಜದಿ. ಎಲುಬು ಖಾರ-ಈಯಿಲತೆ. ರಾ 
ಔಜಿರಿದ್ರ ಅುರೂಜಖಾಲ. ಲಂಬ ರಿಕಾ ಪಿ ಬಪ್ರೆಯಿನ್ಷ' ಜಾಲಾಶಾ- 
ಲಲ ಕರಾರರ್ ಭ್ರೂರುದ್ದಿ ಕರರ ಔದಿಕು ಆಜುಜಾಗ: ಬಕ್ರ್. ' 
ಅಜಾ ಉದೆರಂಯಲ್ಲಾ ಕುಜಅೂಂಲ್ಲಾ ಬಲಿಜ್ವರಿ ಔರಿಜ, 8! 
ಬು5ರರಿಕ ಲೋಣಿ. ಬುರಜ್ pa ರಿತ್ತಿ ' 
ಬುರಅಲಾಯಿ ರಮಿಕು ಅಆ ಶ್ರುಖಾಲರಿ 5 ಬಮಿಳಿವು ಇಜಾಡೆ. 
ಬಕ್ನಲ್ಲ ಅಜರಲಅಜ್ದನಿ' ಆಗುಜಾಯ6. ಯುರೆಘ ಆತೆ ಲಾಡ್ 
೧೫೪4 ಲಖನ. ಅಠ ರರ ಅಳಿ ಅರುಆ ಅಪಾರ 
ಹಟ್ಟ 6ಕುಆಅಾ ಔಶಟ ಅಲಿ ಅರಸು ಡಿಶಜ್ಣ ಜಿಡಿ? 
Pe ಅಲ ; ರರಿಈಕಲಕು ಉಲಿದ ಅಬಿಬಿವಿ ಖಲ ರಶಾಬಣ್ಧ 

9ುಲಾಯ ಅ್ರೂಯಿಬ್ ಚಾವಿ 'ಆಶಾಜ: Rp “ga ಬಿಜ್ 

ಅಳದೆ ಜಶಾತಔ೦ ಜ್ಲುಬ್ಬ' ಓಜ ಅಖಾರಳಿನಿ 6ರ: ಇ” 
ಹಕಾೂಲೂ91 ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ. ಐಔಶಿರಾಯ ದೀ ಎಣೆ ಕ್ಲಿ 
ಮಂದಿ 9: ಜಿರುಖ ಜುಜೆ ಬಾವ ಒರು ಆಧಿತೆ, ಇಲಾತಿರು. 
ಈರಿ ಲೆ ೮ಲ೮ಐ, ಅಜಾ, ರಿಮಿಳು ಇಜೂರರ- ; ಲಿರುಜ್ಜಾದ್ರಿ 

ಲರ್ ರಜಿನಿ ಮ್ಯುಲ್ಬೂಶಶ್  ಅದಿಜ್ ಲ್ರಾಯಿಚಲಾ, 
ಅರ್ಮಿಲು ಯಿ ಯಪ ಕರೂಲಿಬ ಬುಧರ, Sek ಜಾರಿ; 3 

ಲಳ ಲಾಲ ಲಖಿ ಬುರಣನ ಬಲಿಬಿಯ ಕ್ರುದ್ದೀಎದಿ ಲೌಅನಿವಿ 

ಅಬುಂಡೆಜಾಳಿ ಅರಾ9ಲು9 ಉರಾಜರುಚಗೆ ಬಾಲೊಳಾಖನೆಯ ಲಿಂರುದಿಆತೆ' 
ರಾರು ಅಲ್ಲಿ ತಾತನು ಕುಲಿಕಾಖ್' " ಪಾಲೂಲಾಜನೆಯ ' 
'ಅಬಧಕ್ಕಿಖಾ'  ಶುಖರಾಣ ರದಿ ಇಾಲುಯಲುಲರಾಜ್ ' 

ಹ್ಮ ಈ ಎ ಕ್ [2 ಭುರೇಳಾಕಾಬಿ ; a 
ಆ | 0 \ ಭಿ ಹರು ಅ ಆ್-ಆ 
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ಈವ. ಉನಾ] ಜವಿಬೆಜ ಜಮಿತೊಕಅ ಅಠ ಶಾಖ್ ಬಲ್ರೆ 

ತಃ 

ಜೆವಿಖೂಲಿಜ್ಞ ಲೆ. ಜಂಪ್ ಬ: ೀರಖಯಿಂತ ಐೃಷ್ಷ ಸ (ಬೆಂ 

ಅಕಾ ಕಲ: ಬಮಿತಾಲಅ ಇತೂ ಲಾತ ಶಶ] ಅತಿ 

ಖುಅಜಔ: ಶಾಖಾ ಮಿಲ್ಲ ಕು ಜಲಲ ಈರಾ: ಪುರಆಗಳಿ ಕಾಲ 
L 

ಜಃ 

ಕೆ (7 ಇ ವಾನಿ 7 ಭೆ py 

ನೌದಿಖಾಲಾಬ ಲಂಬಿ ನಮಿಸಿ ಅಬುಾಾರೆಜೌ ಜಲಖಾಜ್ದಿ . 

ಶೀಲಾ ಅಂ: 5 € ದರಿಖಸಖಸಖಾಅ ಅಂ ಕೈಔಬ್ರುವಿ: 9೮೫ ಇರು ಮ 

ಬು: ಕಜೆ ಜದ EE ಜುಳು 6೦ 
[ge] [a ೭ನ 

ಕ.ಶ್ನ್ಮುಖ. ಬಹಲ. 

ಅರೊಲಿತ. ಅಲ್ಬರಿಶುಲಆತಿ ಉೂರ್ಮಿಬು: ಲ ಬುರತೌದಸ್ನಿ ಅಲ್ಲ 
ಅತಾ ಕಿಆ ಔಡಲ ಕ್ಯಾಷ್ ಕನ ರೈ್ಲುೌಳು ಹ್ಯಾಡ್ 

ಬಲಲ. ವಿಂಖಾಜಯ ಇಲ್ರಿಯ ಬಲು ಅಜಸರಿಾ ಬಾಲಢತಾಜರಸದಿ . 

೪8 ಬೆದೌಲೀಲ್ ಶುಈಖಿವಿಔಬಿ ಬ ಕೈ ಇಾಜಾರಲರರ ಬಾಡಿ ಉಶಾ 

ಅಜಾಜಾಧ ಇರರು ಬೃಲುದ್ದಶಾಲ್ಲಿ ಅರೋಸ್ಟಿಜ ಲೆ.ರುಜ್ ಜಲ ಬದ 

ವಿಜೆ ಅಲುದ್ದಿಂಅಜಸಐ.. ಇನಿ. ಬಔೀಲಿಖ! ಅಲ್ಲರಿಬಆಲಅಜಜರಿ 

ಅಲ್ರಿ ಜುರಅಅಜಸಶುಔ ಎಲ ಶಈ ಲಅಲಳುಖಬೆ ರದಿ ಲ್ಲಆಾಜಾ 

ಮಾಯಿ: 
ಲೀಕುವಳ್ ಇದ್ಬಲಿಶುರಲತೆ. ಲೂಲ್ಮಿಬು: ಮರು ಖಲ ಈರಿ 

ಅಕ್ದಿಔ೬ ಜಜ್ತುಳವಿ ಬಿರ ಉಳ ಎ೦ಲಿರೂರಿಜ್ ಅಲುಖಾಲಔ 

ಬಿಜೆಕ: ಅಪಾ ಇಲಿ; : ಲಿಜಾಜೂಜಾಜ್ಅ ಕುಲ ಇಂ ಐಡಿ 

ಅ್ಲರೀಬಂಖ ಅಕಿ ಇರಿ ಎಜ್ಞುಳಿಳು. ಅಜ್ ಸ 

ಬರಿಯಾ ಅಜಿ ಅಧ್ವಿಲಾಖಕು ಅಕುಕ: ಇಂ೧೮ರಂರಿಸಐದಿ ಹಯಾ 

ಬ! ಳ್ಯ-ಅಯುಚ್ಬಲ್ಲ ಅೀಬೆಳ ಅಮು] ಅಲಲಖುಂಲ ಬಜ ಬಜಿ 

00೧ | 



506 ಛಆ5ಲಿತಲ್ಲದಿ. ಅಟು5ಅದೌಬೆಲಿರಅನೆರಿ (ಜಲಲ ಅ | ಟ್ರಾ.” 

ಲಿ. ಬಲಿಳೌಿಲ್ಯು ಜಜಲಾಳ್ದಲ್ಲ  ಡಔಜ್ತುನ್ಗಿ ಅಜ ಎಲನಿನಾರಖೊಟೆ' 

ತ್ರ 

ಲಂ 

ರಿಆರಿ: ಕೋಲ್ ಜು. ಹಂಗ ಲಆಲಕಾಖೊಬೆ ಅಬಂರೆಸಗೆರ' ಇದ್ದ 
ಈಶ ಬಂಡಿ ಅದೆಜ್ಜಬೆ ಪ್ರಬಶ್ಸಾಬೆಶ ಈ ಅಜಬುಅ ಜಲಿತಮುಕುಜ್ 

ಅಬೆ ಜಲಲ ಬೆ ದಜ ಈಚೆ ಬರ ಂಬುರಿ' 
ಅತಾಂ ರರಲ್ಬ ಆವಾಕುಣೊಬೆ ಜಾರ ಈ ಜಾರಿ ಅದಿ « 

` ಅರುಜ್ಜ ಲರ್ ಔರ: ಅಬೂಲಔ ಲೆ ಬ್ಯಾನ್ ಶಾಂತ 
ಅಖೆಖಜಬುಜ ಲತೆ ಡಾ ಬಳಲು ಅಇಲ್ಲಲಿಲೂರಿಬ್ಬಾಡಿ ದರಾ 
ಅಲ್ಲಬಿಕುಬಿಬ್ಬರಿ ಯಂಜುರ ಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಆಡರ ತಿ ಆಕೆ ಜಜ್ದುರುದಿ 
ಅಜರ್: ಎಡೆ ಅಶ್ವಿ ಬೆಕು: ಓಂ ಅ ಹಲ. 

ಲಿೀಕಾಣಿ' 6ಳುಲಖಾ: ಎಂರಿವುಕುಖೊಬೆಲ ಕ ಅ್ರರಾರಾ 
ಅಶಾಬು ರಜ ಅಹ್ಟುಲ್ಯ ಜಲ್ಲಾ ಬುರೂಈ ಿ ಬ 
ಅಅಾಲಿ9ಿಕು: ರಜ್ಜು. ಅಲುಜಾಲೂ9 ತ್ತ ಇವಿ ಅಜಬಿರು. 

. ಅಂಕಿ ಅಶುಚಂಲ' ಅಧಿ ಆರುದ್ರತಿಬಾರು ರಶಿಂಎಖಂ 
- ಜುಖುಲಿಜ್ ಖಾಲಿ: ಔBಜೌಬ ಇಲುಅಜಿರಿ. ಅಜ್ಶೌಯುಲ ' 
ಬಿಬೊಬಿಜ್ ಹ್ಯಾಜಾಲಿಆಾರುಲ್ರಿ ಶು ಅಮಿಂ Fie ಜರಾಂ ' 
ಠುದೆಖಾಣವ "ಜೋಲಾ ಓಶಿಂದ್ರಿ ಔಜ್ಜಂಲ ಔರು ಎಲ್ಲಲಶುರಿತಿ 
ಲೂಲ್ಮಡು ಯಿಂಜುರ ಈರಿ ಅಲ್ಲೆ ಶ್ಜಉಾಲ ಜಾಲಆಸರಿ ಪೌರ ಇಲಾ 

- ಲಾಲ್. ಆಇ ಆಧಿ ಓ೭ಲೀನಿ ಬೂಾಲ್ಲಿಲೆಯೆಾ ಬು 
ಪ್ರಜಿಕುಬರಿಕು ಅಬೆ ಅರೀಬ್ ಇರಲು ಲಾಯ ಹ್ಯಾತೊಖತಿ 
ಲಿಜುಬಖರಿ ಆಳಂದ. - ಲಾರುಜ್ ಬಾರುಲ್ಬಿರಐಆತೆ 
ಅಚಾರ ರಿತ ಐಲಿ ಅಂಬೆ ಆಲಿ ಜಂಠಿ ದ್ರಿಖೆಂಂ ಓರಿಂದ್ಪ 
ಔಶು೦ ಅಳುರೌದ್ದಿಳಾಜಾಂದ್ರಿ ಅದೆ ಭೆಟಜ್ಸಬವಿಜ ಖಂಟ ಅ3.ಐರಿ 
ಅನಿ ಬಾರದೆ: ಅಬ್ಬಿ ಅಕುಲ್ ಈಜಿ ಬೂಕುದ್ಧಿರಮಿವಿ 
ಇಟು ಜರಂ ೨ ಅ೪ ಈಜಿ ಬೂಕುಲ್ಕರೆಯರಿ ಐ ಇವಿ ಇಉಜಾ 
೮ ಈ ರದ ಬದಿಜಗಳುರಾ ಈಲ್ಹಉರಿ ಠ“ಲಾಂಜರ9, 



ಈ! ಆರದಿರಲಿ “ಅಲುರೆಜನೆಬೆ ಬಿರ ಜ3೦ ಔಯಿಜದಕ್ಲಿ ಎ ಅಶ್ರುಜಿ.”'507 

ಅ ಇಲೆ ಲೂಲಲ್ ಅಖಬಾಲಿದೂ ಅ ಖಲಉಬಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ 
'“ಲುಜ್ ಅಆ ಇಲಿ ಅಯ 'ಬಲುಲಿಲ್ರಿ ಇದೆಬ್ವ ಎಬಿ ದಿಜಜಾಜವಿಳೀಣಿ 

ಬೆ ಆಅ ಜ್ಞಾಕರಿೂ ಬಲಿತ ಠವಾಜಲೆ ಹಾಡಂತೆ ಇಲಿ ಈೂಂೆ 
"ಅ: ಪ್ರಿಯರು ಅಲಂ ರ್ದ... ಯಲ್ಲಿ ಅ ಜಾಯ ಇಲ್ರರೆಲೂಯಜತೆ 

ಜು೦9 ಲಾಸ್ಟ 'ಹಾಲ್ಲ್ರಿಹರಿ ಜಾಲರಿ ಅಲ್ರರೆಜೂಯೇಧತವಿತಿ ಅಜೆ 

ಖಜಾನ ಜವಚಘಬೀಸಾದೆ ಅಯಾರಔ ಅಜುಡಔಿ ಈ ಎಲ್ರರಿ ಜುಔಲ 
ಈ ಮಂದೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯ ವಿ. ಈ ಅ.ನಂ ಜಾರಅಲಾಲ್ವಗಲಿ ಈಜ್. 
ಎ ಶರಂ ಈದಿ. 'ಬಾಲಾಲಾದಿಲ್ದ ಅಬು ಶಾಜಾದಿಲ್ಬಿ ಫಲರಿ ಇದದ 

ಈ. ಶಾರಿ. ಕಜ ಇರ್ರರೆ ಶುಂಯ್ಷಿ ಜಮ ಅವಕಾೊಬೊಯೆ ಬರು 
ಬ್ ಜ್ ಅಜಿಬೆಲ್ಟಿ ಪರ ಕಾಶಾ ಜೊ ಉುಯಖಿ ಬಂಕಾಕ್ಷರೆಜಚ್ 

ಲಿ. ಖಲೀಲ ಜದಾರ ಸರಿ 'ಜಬರಿ :ಇ೮೦ಂ ಜಾಲಿಂ ಖಾತಿ 
ಹಾಣಿ ಜತ ಆರಾ ಕಾರೆ ಬರಿಂ ಅಲಿದ ಇಳಿಸಿದೆ ುಲಿಕ್ಷಿ 

(ಎ. ಅಠಿಶಾಬೆ ಇದಿ ಜಾಲಿ. :ಅರಾರಖ್ ಬರಹ ಬಿಎಲ್ಲೀಸೆ 
ಖದೆಖಾದಿಖಣೆ "ಲ್ಲಿ ಬರೆಂ: ಜರೂರಜ್ ಔ್ರಠೆಬು ಅಬಾಲ 
ಅರುಆ ಕಾಜಿ ಅಧಿ ಅಆ ಜೆ ಅಣು ಜಾಜಗಿಲಿ ಅಜಜ 
ಲಾರ ಹ್ ಕುಲಿ ನಲುಶ್ತಿರೆ ಜರಾ ಈಔ ಬಂರೆಂಜಾಜಾ 'ಬಾಾಜಾಜಾದ್ದಿ ೨ 

ಅ. ಅಜ ಆಯಬ್ಬಂಧಿಎಗೆ ಇಅಭರೇ 4] ಬಿದಿ ಇಲಾಂಲಉುಜಾ್ ಬರಾ 
ಈ. ಎರು : ಲಾಜಾ. ಅಲಾಹಿಯತಾಜಾಲ್ದಿ. ಅಜಸಖಬುಲ ಬಟ 

ಅಲ್ರಿ ಬ್ರಜರುಯಿಂಯ ಅತು ಇಲಾದ ಟಿ ಇವಂಜಬೂಜಿೆ ಬರಿ 
ಇತಿ. ಆಜ ಗರಾಜ್ಷಲ ಅಲ್ಲಲಿಐಳಲಿಕುಣೊಬೆ ಪ್ರಿಅಕುಜಜಅ ಲು 

ಊ. ಔಶಾಲಕೆ : ಖುರಘಾಬಲಬಸ್ಕ . ಅಂಜು ಬಲಿಬ್ರಲುರೊಅಲಆ3 
ಜಲ. ಲಾಲು ಬಿಕ್ಕಿರಪೊಬ ಚ್ ಲೌಬ್ಬಜ 'ಫಜಲೌಜು "ಔಯ 

ಆಇ ಔಜಖಬುಲ್ದಿ ಕುಶುಶಾಖಂಜುದೆ 'ಇಟುತಲಿಲ ಕುಸಲ 
ಬಿಲೀಣಿವ ಅದಕ ಕುಬೂಲಿಆತೆ ಅಬಖ ಶುರ ಜಂ 

೧೦. pr ಉತ ಅಗರಿ ರಾಖಾ... ಛಡಿ ಜಔ ಇಲಾಚ ' 
ಜಾರಕಿ ಉರಿಸಜ್ಈಐ ಅಕಿ ಲಿಲ್ಲ ಜುಲ ಉರೆಕೆಜು 

ಇಂ ಅಲ್ದ ಜಲಧ್ರಜಾಢಿ ಅರು ಅಲ್ಲಐವ್ಲ. ಜಖಾಸಂಯೆ ಅಲಾಲಾಜು 
ಅರಣ ೨9. ಐಲ ಉಮ ಇಲಗ ಅಲಲ ಅಮ ಜದ ಅಲಾಲ 

#0೦3. 



ರಿಟಿಕಿ ಹಾ: ಅರೇವಆಲ್ಲಬಿ ತಂ ಶಾಕೌಟೆ ವಿರ ಖಸೆರಿ ಆೆಎಲಾಡಿರ್ದ « ಈ ಅಹುದಿ. 

ಅಗ ಅ ಸಶಾಸಿಸಿರಿ ಷ್ಠ ಸ ದ್ರ “ಜಾರಿ ಕಾಕೆಬೊಜೆ ಅಲ ಬಿಜಾ 
ಆಲು ಬಿದರಿ ತಯುಬುಲೆ ತಾ ಔಜೌಬಿ ಆೌಿನಅಜ ಊರಿ 

೮೦೬ . ಕುರೆ ಅಜಂ ದಾಧಿ ಸರಯದ ಬಉಜಾಖ ಜರಿಕು . ಇಲ್ಲಿ ಇಸ 
ಉಲಿ. ಅಯಿಲಲ ಅಅಕುಯ ಜರಾ ಶುಕ? ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರ. ಬಜಾರ ಪಾ 

ಅಲ್ಲಿಡೆಜ ಈಜ್ಞಾಕುವಿ ಖರೇ ಲಿ ಜ್ರರಯಖಾಯಿ ಜಲಿಶಿಲೂಲಟ ಅಬ 
ಲಿ ಹರಂ ಅ್ರಬಜಜಾಯಬಿಅಲ ಅಉಔಲ್ಲು ಶಾ ಇಲಿ 

ಟ್ರ. ಅಖಾಡ ಅಜುನ್ದಿಶೌಲಿ;L. ಅಜೆ ಅಆ ರಾಜಾತಾರಜಿ ಅಜಾತ 
ಲೌ ಬಾರಾ ಶಾಹ್ ಅರಲುಬ್ರಿಕಯುಳಾರೂಬಜ ಔೆರಿಜುರಿ ಗರಿ 

iow ಅ. 

ಆತೆ ಮವಲ ಬಿಲಿಳುರ ಇಜಂಾಜಾಂಳತ ಡ್್ ಪುಂಖಂರಔ 

ಲೀಬಅ ಜರ ಈ ಔಜೌಜ ಅಅಲರಲಾ ಘಾಸಿ ಶೆ ಇಅಜಪೌಲ ಲ್ಲಿ 
ಯಾಂತಿ ಈಖ ಜೆವಿ ಪೌರುಶ ಸಾ ಈಕಾಲಿ ಅಿಮಿ ಈರ್ 

ಲಿ. ಅರಿ ಯಿಜುಜು: ಬೃತಾರೆಕುದಿಲ್ಲಾ ಅಳ ಅಲಲ ಲಜರಾಶಾಶ ಅ 
ಸಜುಅತೌಯ ಜಾರ ಈ ಜಾಜಿ ಅಪಔ* ಅಲ ಲತೆ ಯಲಿ ಯಡಿ 

ಖಾ ಕಯ ಈಖ ಅಧರ ಪುರೂರವ ಜುವಾನ್ 

ಎಲ್ ಅತಿ ಅಂದ್ರಿ ಇರು ಜಾರಾಯಿ ಅಜ ಅ ಲವ ಅಯಾ 
ಆಗ್ರ - ೪೦ ನಖ. ಇಡಈಖು ಅತಿ ಲಲನೆ ಪಾರಂ ಜಾಣಾ 

ಶಾ ಅಲಿ ಶಿರ, ಜಂ ಕಡೆಯ ಡ್ಮಿಜೆ ಅಲಾಜಾಿರರುರುಅ ಉರ ಅಕ? 

ಅಜರ ಖಾಲ್ಲುದಿ ಅರಾ ರಾ ಕಾಳು ್ರರಾಡಾಯಲೆ ಈ ಇರ 89 ಜು: 

'ಜಲಿತಿ ಕಾಯಾ ಜಕೊದೆ ಲೌಂಯೋ ಜಲಾಬೆಚಾ. ಇಳ ಜಡಿ ಆಈ 

ಆಲು. ಅದಿಲ್ಲ ಯ * ಬಿಎಂಸಿ ಅಲಿ ಅಂಬ ಪೊಅಜ್ನ್ಠಿ ಎಳ 
ಲಘು ಅತ ಈರಾ ಗ್ರರಾಜುಉಾರುಯ ಅಜುಶ ಆಯಿ ಅಪುಅರ ಅಕ್ಕ 
ಲಿಜುಲ್ರು ಫಿರಾಲ್ರಿಕರು ರಂಟೆ ಅಂಜ ಇಯ ಅಬ್ಬರ ಬಿ 

ಲಿವಿಜುಶ ಅಇಖಾಖಯರ ದಿಲಾ ಬೆಬಕ್ಬುಬವಿಕಾಖಗೊಬಜಿ ಅಕುಔಲ್ರಿಜಣೆ ' 
ಮುರಾರುಎ ಬಿಐಲ್ಯತಿಜಾ ಜರಿ ಜಾತಂ ಅನಿ ಎಲಾಲಿ. 

ಆಈ, ಈ-ಗಶಾಯಿರ್ಧಿ ಅ ದಯದ ಹತತ ಲೌಲ್ಲಕ್ಜಜಬವಿ ಬೆರಿೀಬಳಿ'” 

ಆ, ಥದಿಬುರ್ ಶಾಖ್ ಅಜಾ ಔಜಬ 000 ಗರಿ ಮುಜಿಣ ಇಬ 
ಆ. ಇಲ್ಲತಿ. ಛ್ಯೂಲ್ಫರಿರಿಸಿ ನತರ ಉದ ಸ್ಟೂಲದಿಲೀಗ ಇಲಾರಡಿ : 

ವ್ಹೂಲ್ಟಿಲಿರಿಪ್ಪೂಅಲಲ್ಟ ಮಿಬಿಬಯಿನಿಖಲಣ (ಜಾ ಲಬ ಫಲ ' 

a 



ಈ ಬರೆಎನಿಶೆಲ್ಲ: ಅಖುರಿಕಮಿಬ ರಿರಟಜಸಲಿ ಛಖಿಜಾಲಿದ್ದಿ ೧. ಅಶ್ರುಜಿ. 509. 

ಈಂ. 

ಈ. ನಿಶಾ ಅ್ರಯುರಣರಿ £ರಿಶಿ- ಲಿ೫ಯಿಜಬುರೆ ಜಾಲ್ಲಿ 

ಅಲ. 
8g. 

ಸ 

ಸಾಸ ಬಿಹಬಿಜಮಿ ಔಾಜಲ್ಲಂ ಜನೆ ಕ್ಲಂಜತಿ. ಅ&ರಿಬವಾಕು 

ಟೆ ಅಬೂರದ ಲಿಖಿಬಲಿರ೮: ಜಿ ಖಾಜಾ ಲಜ್ ಜಾಲಿ 

ಖರ? ಂಖ್ಯಾಜವಿಕುಖೊಬೆ ಎನಿ ಮಿಲಿಜಮಿಲಲಿ ಜಕರ ಅಅ ಲಿಃರಿಜಲಿ 

ರಜ ಬ ಜಲಾ ದಿಶಿ ಬ ಪಬ್ರಿಊೂಬಾರದ ಲಲಿಜಮಿರಜೆಶು ಶಾ 

. ಅಖಜನುಬ್ಬಂಿಜ ದ್ಲಿಇಂತಿ. ಗ ಆನ ಔಲಜ ೭ನ 

ಯಃ ಇತ ಬರದ ನಥಲಖದ್ಧೂಧೀನ ವ್ರೂಯ ಅ 'ಬಲಿಬ್ರಯುರ6ಯಸಿ 

ಜಳಶುರಜ್ ರಲಲಿಬರ ಹ ಔಲೌಜ ದಲಾಲ್ ಜಾರಿ ದಡ 

ಸ ಸಾ ಎಜಿ ಅ ಅರು ದ್ರಿರಶಾಲಾಶಾಯಿ ಖಬುದ್ದಿ ಲಿಜರಿ 

ನಾಥ ಬಿಜ ಔಲಸಬಲ್ಲ ಅಜ ಬಾರತಿ. 

೬ರಿಅಖ ಬಮಿಖಂಲಔ ಒರಿ ಕಾಜಾರಿ ದಲಾಯತ್ ನ್ರಿರಿಕಜಾಜ್ದಕ್ಷಿ 

ಕೋಲಾ ಖಾ ಅನಂಅಾಬಿದವಿ ಅಲಾಂಖೌನಿ; ಇಶಾರ ಜೆಜು 
ಔಣ 

ಓಜಾ ಈ ಅಠಿಖಕಿಶಾ ಶ್ರಾಹಾರ ಶೌ ಅಲ್ವಿಕಲಖಾದಿ ಸರಿಯಲಿಲ್ಲ 

ಲಾರಾಲ್ ಜಡಿ ಪಡಿಯಾಯುಲಿಶಾಉದ್ದಿ ಬ್ರೆನಿಜ "ಆನಿ ಲಬ. 

ಕಮೊೋಳುದ*ಅಿ ಅಅ ಬಟಜಾ ಜಾರಶಬ್ಯಅ i ಅ್ಲುರಿರಿಳ ಫುಖುರದರಿ 

ಲ್ರತಿಂರೊಲ್ಟಿಕಾಲಾಖ್ರಾ ಅಲೆ ಬ್ವಲ ಅಜಾಂಜಾಲತಿ. ಲೀಲ ಡಿಕ 

ಅಸಲಿ ಢು ಆಲ ಜರ ಹೂ ಆ. ಆಅ ಅಮಂ ಅ ಪುರಲಾದಲಿದ್ವ 
ಗ 

ಜಾ ಇಅುಲ ಈ ಡಿಶುಬ ಬಿಬಿಎ ದನದ ಔಲ್ಲೆಜಾಬುಲಿ ಲಜಲಾ 

ಅಬುೂರ. 

ಬರನಿ. ಶುಿ೩ ಐಾರುಲಿರ ಯಾಗಿ ಕಂದ ಔಜರಿರಲ ಔಲಂದಣ್ 
ಎಠಜಾಡಿಜೆ ಎರಿ ಔ೦ ಈವಾರ ಬ್ರ ಅಮಿಂ ಅಲುಬೆ, 

ದಲ ಇಅಜೂಂಲಳಾ ಬಳ್ಳದ್ರಿಂಯಿಜರ್ದ ಇಈಬಬೊಜುರಔ ಜಿಲ 
. ಉಈಂ೦ ೧ಡಿ, ಮಾಸಿಕ ಅ ಈಯದುಖರ್ಈಜಾ ಅಕುಲ್ ಜಲ್ಸಾ 

ಕವಿ ಜಾರಿ, ಔಡ ಲಿ ಜಮಿಾಜಳಲು ಜುಜಾಯಿ ಔನ:ಕ್ಞಾದ 

ಅಜ್ಲೌಲಿಲ್ಲಿ ಶಸ ಛಶ್ಲುವಿಡಂ ಯಲಿ ಉರುಸು ಆಲಿರೂಯಗೆ ಬ 

ಆಜ ಉ ಪರುಶ್ತಾಯ ಲೆ ಅಥಿರಾಐಲಾ9ಿ ಬ್ರಜಜೃಜನಿಕಾಗೊಬೆ ರಿಎ. ಬಿರುಜಾದ್ರಿ 
« 4 



31 ಆ ಅರಿವಿ: ಇಜುಾಹೌದೆ ಏರ ಗ Bo ಬರ್ರಿ 

£ರಿಣ ಈನ್ರಿಸಕೊರುಆಗೆ ಅಧೀೂಕಸಲ್ಲಿಯು ಇರಲ ಔೌ ಇರೌಖಐದಾಲ 

ಅಡೆ ಎಸೆ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬು ಅಖ್ಪೌಬುಲ್ಲ ಬುಖಾಅದ್ರಾಯಔ ಇರಂಸ್ರಾ 

Fe ಇ್ವಲಿಕ್ವಾಯಡಿ ಜಾ ರುಲ್ಲಟಪ್ಪು ಸಲುದಿ ಅದಿ `ಔರಿತಿರಿ ಎಜು. 

©. ಠೂಲಸತಿ. 'ಈದ್ರಿಕ] ಎ ಬೆ ಪ್ರವಾ € €ಮಿಜ್ದಲ್ಮ. ಲಾದ ರ 

ದಿ ಅಾಜ್ರರಟೂ್ಲಿಂಿ ಡ್ರೈ ಔರ ಅಲವಿ ಔತಣ: ಬೆರೆ ೫೮ರ ಕ್ರಿಕಲ 

ಧಿ. ಆರಾಲಲಿಲ್ವ ಖಾದಿ ಡಿಶ್ತಾಉಸಲಿ ಯರಲ್ಲಿ ುಪಾದಿ 

| ಬಾರ ದಿಲ್ಲ ಪೊ ಪ್ರುಮಿ “ಖುರ*ನ೦ ಖಾಲಲ್ಬ್ದಿಲಾಜುಐದೆ ಟಯಶಾಕ್ಷಿ 

ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲವಿರು ಬ್ಲಜಾಂಯಃ ಯಬ “E ನಲ ಸ್ವಲಲಾಯ ಇರಾಡಿ 

ಕ್ಟ. ಅ೫೧ಲಿದಿ. ಏಂಜ " ಐವ್ರಿಜಾಂಂತೆ 'ಬ9ಉರಶ್ ಔಜವಿಖನಿರದ - 

ತಾದಾರಿ ಬಿಜಲ್ದಲಾಬರೆ ಮಾಜಿ ಕುಬಿ ನನ್ದಿ ಿ.ಸ್ವಿಜಾಶ್ಟ್ರಾಯಿ ಲಾಬೆ 

ಠಾ. ಜದ ಫಿರಿಖಮಿರಜ ಇಉಜರ ಢು. . ಯದಿ ಅಲ್ಬಸಾತಜ್ೆ ಬತ 

ಅರ ಚ ಪ್ರಬಜ್ಸಜವಿಕುಃಸೊಬ ಅಶೆ ಆಪಿ ಮುಲ ಔನ ಲಾ 

4. ಬನ್ನಿ ಮಿಲ್ರಖ' ಅಂಜಬಿ೨ 682 ಬರೆಬಳಿ: ಆಲುಜಾರ ಈರಾ. ಎದ: ಅಲ್ವಿ 

Bode ಬಠಿಕುಂದೆಖ್ ಅಖಾಲಿಕುವಬಾದಿ' ಹೌಖಾಬಜಾಯಿ 2ಔ 

HC ಬಿಖಾಬ ಖರೆ ಈಗ. ದಳು: "ಲಬ ಇರದ ಇಜಾಲುಕಾಲಿ ಅಖಾಬುರೆದಿ 

ಜತರ ಲಿಖಾ$ಔ ನಚ: ಡಿಜ್ಜ $ ಡದ್ರಿಆಸೆಲರು ಅಲಾ ಅಲಾಜಾ 

ಅವಿಕುೂಬಲ್ರವಿರರಿ ಲಯದ ಜರಿ ಇರದ 'ಆಕೌಜ: ಲಾದ 

ಸಾ. ಜಾಲೆ. ಅಿಂಳುಔಿಜಿ ಅದೆ ಔನಿಖಿವಿ ಔಶಾಘಾರುಾ ರನ್ ಅಜಾಲ್ಲಿ 

AG: ಅವೀಸೆಂ ವಿಲಿ: ; ಈಶಾನ ಬಾರೆ ಜಈುವಿಕುುಲ ೪೫ಆರೆಬಅಿ'ಬಿಜೆ 

ಅಜಾಲಾಜಾರದಔ ಈ ಅಖುಲಔೌ ದಿಯ ರಾಲ್ ಅನಲಿಯವುಕೂಣೊಬೆ 

'ಐಜರಿಬಾಜಾಲಾಬ ಲಿಜೀಸಂಬೆ ಅಜಯ ಐಜಿ ಲಮಿ ಅರಾ. 

ಈ ಆ ಜಳಿಭುರೆ್ಲು 00 ಗರಿ ಅಲಾಪ್ಟಿ ಇಲಿ ಜೆಜು ಅಕಾಜಾಯ ಜರಶಾ 

| ಖಿ ಅತಿಜಳುಿವಿ ಬಳ ಉ.೮೨೪೬೫ಾ ಬುದ್ದಿ ಖಲ ಈಂಬೆಜು* 

40. ತ್ ಅಂಜ ಔಬ್ಷಿ ಶಶ ಅಲ್ರಖಿ ತಸ ಜರೂರಿ 

ಅಯಾಯ. 

ಇಂಬ. ಅರುರ RS ಯಡಿ ಔರು ಅಶುಅರಿ ಪಹಿಂಚಾರಡಿ 



"ಆ ಅಡಲಿತಲ್ಲಯಾ ಎಲು ಅನೆ ವಿಶಿಂ ಈಯಾ ಆ ಟಿಶ್ರಿಜಿ: 511 

2. ಅಆ. ಜಲಾ ಅಲ 6ನ ಅದಾ ಕಲನ ಜದ. ಲಔ ಜು 
ಲೀ ಪಾರ್ ರಿಲಿಲ್ಲ ಆಶ್ರಯ ಪ್ರಜಿಕ್ಷಜಲ ಕಬಾಲಿ ರೃಔರಣ: 

| ಆಆ ಬುದುರ ಈಡಾದ: ಇಲಾಇಅಲ್ಲ: ಜದೆಬವಿಜ ಬರಲ, ಬ್ರಿಬಿಜ್ನಬರಜು 
ಸ ಲಉಣ್ರ;:- - ಆಜಾ” ಅರೆರಯದಿ' ಬುಮುರ' ನಲ: ಆಯತ ಅಲ್ ಅಜ 

್ಲಅಜ: ನುಲಿ ಇರಾನಿ ಜಡ" ಅಿಬರರೆರಜ: ೮9ರ: ಅಚಲಬು್ಯ 
ಅಲ: ಜಡಿ: ದಿವಾ ಲೆ ಅಬ ಜ್ವಲಿರಿ ಠಾಜಕ್ವಲಿಫಕು. ' ಉರೆರೆಜು ೮% 

ಜಲ: ಇಂ ಲಿ ಮಲು ಬ! ಆರುವ ಅಲೆ ಅಜಾಕ್ತು ಮಿರು ಜಲಾ 
em. ಲಿ ಲುಹಶ್ರಾ, ಅಜಖಾಧಲಿಜೆಕ್ಟಿ;: ಅಿೀಬೆರಖಠ: ಲ" ಬಿಯಧದ್ಧ 

ಅಲ್ಲಈಶು: :- ಜೆಔರಿಜೆ' ಜದ ಔಂಲಔ ಈಶಾಳುಬೆ 
ಅಕ್ಷಿರಿುಲಿಜ'ಲ' ಮರು” ಜರಜಂಲ್ಲ ಅರ್ಲಿ. ಏಬೆಲಿಜೆ' ಕ 

ಔ. ರಂದ ಈಂಈಲೂಲಾಗಲಿಎ -: ಜಶಾದ್ಧದೆಲ್ಬ ಯಿರಾಜರ ಈ ಇಲ್ಮಿ ಅಶಿ 
ಐಲ ಅಬ. ಅಲ್ಲಿಲಿಖಃ ಅಲಿಕುಂಸೆೋಬೆಲ ಯಾರರ ಅಜಾ ಅಖಲಿಜೆಡಿ 
ಪಯ ೦6೬%: ಇರು. ಐತೆ ಕುಬಿ ಅಸಾ ed ಇಆಿ 

ದಂ. ಜರೂರ ಈ... ಈಜದ ಅನ್ಗಲಿಂವಾಕುಜೆಂಬೆಂಜೆ' ಆುಲ್ರಅಲದ್ದಿ ಐಬಿ 
ಯಾಂ ಲುಶ್ರಾಣಲ್ಯ ಅಬುಅಜಾಲಿಅಅುರುಲಖುಬುಂಲ್ಲು ಅಲಿಜಿ ಅಜೆ 145 

- ಉಧರಕಾಆಗೊಬಾಂೆ' ಅಔಜಬಂಲ್ಯ ಯಜಜಿಬೂಗೆಂಡ. ಅಔಜಂಲಿ್ದ ಉದೌಕ್ಜು 
ಮೋ ಅಬಿಜಸಲಿ ಅಲುಕಾಬಾವಿಜ. ಕದಿಬಲಿತವಕುಕಬೆಂ ಅಲವಿ 

ಆಅಲಿಇಸ್ಧ 85 ಆಈಕುಬೆಲ:ಬಿಮಿ ಎಂ ಕಾರೂ. 
ಡಾ. ಲಟತ್ರಾಲ್ಗೆ ಅರ: ಅಖಾಲಿಲಖನಿವ: ಲಾಜ್ ಔಬಬಿೀಟೆ 

| ಖ್ರಾಬ್ರಿಬ್ಲಖ. ಔಯಬಿಂನ್ನ ಲಾಲು ಖೋ ಲರ ಬಲಿ 
> ದೆಗ್ರ--ಅಲ್ಲೆ ರಲು: ಅಲಾಲಿಂಕಾಜಕ್ಯ: ಬಿದಔಂಲಿಬ್ಞ. ಶೂಲ ಆ 

ಅಳಿ" ಅಅುಅಬುಂಿ೫ .. ಬಿಜು: ಅಿಜು' ಜಖಜಾಬೂಯೆ ೮೮೦ 
'ಔಂ- ಅಬು. `ಅಶಾಡಿ: ಔಶುಲಿ ಆರ್ರಾ ಜುಲ. ದಲ ,ಅಡಿರಿ 

೫ '6ಅಲಿಮಿಲ ಈರ ಅಘ ಜ್ಯ ಅಲಿಲ್ಲಿ ಆತಜ್' ಉದ 
ಆಲ. ಆಖ ಜಜಖಾವಿಬುರನಿ: ಅಜಸಲೌಯಲ್ನಿ ಲ್ರಲಿಲಿಐಲ್ಫ ಅಜಿ ಬಡಿ ಆಡ್ 
ಛಂ. ಕರಿಎಃ ಬರುತ ವಾರ ೊಬೊಯೆಂ..- ಎಡಿ: ಜ್ಯಯಜವೆ ಅರ್ಹರ 

ಆಸೆ ಬೆದೊಲಿಜ್ ರಾಜರ ಲೌಳಿಜಾರುಜಾಯಿ' ಪಾಲರ ಅಶುದ್ದ 
ಉಲ್ವು: ಖ್ನಅರುರ್ವ ಶಾ ರಾಂ ಆರಿಪ್ರಾರುಲಿ 8೫ ಬ ಪದಿರಿಜತ 



a ಹ್ ಬೆ ಜಾ 

512 ಊಉಟರಂನಿಚಕ್ದಿಜ. ಇಜುರೆಉಹಿದೆ ನಿರ ಜಂ ಔರ ಈ ಅಲ್ರಾಬಿ- 

ಅಅನಿನಿದ) ಇಲುಆ ರಾ ಖಲ ಅಜ್ ಶನಿ ಶೌಡನ ಲೆ ಜಿಲಾ 

ಈ. ಉರಜರರಿ. ಇಕ್ಕಿಸಿ ಜಡಾಲಿಜ್ ಇರಬ ಇಎಲ್ಲಿಶುಬ್ಬ*ಸರಿ ಮಠಾ 
ಜಾರ ಈ ಇರಾಆರಿ ಜೆರಂಸಜಾಖ?ಿ ಒತ್ತಾ ಅಜ್ಞುಖಿಬು್ಣ ಔಕಾರಿ 

ಆರಿಶ್ರಾರುಲಿ ಪೌಜುಲ್ಧ ಜ್ಞಜ್ಜುಲನಿ ಇಉುಜಾರಲಿ ಅಸದುಲ್ಧಿ ಆಧ್ಲಿಕೌಎಲ್ನಿ 
ಅಜ ಬಳಿಲ ಕಹ ಬಿಜ ಜಲು ಈವಿಕುಎಗೊೋಬೋಣೆದಿ. ಶಾಧಿ 

ಅ ಔರು೦ 'ಏರೆಜಾಬುರಿ ಔನ ಜಾಳಿ ಇಲ3ದುಬ್ಬ ಇಣೆ ಔರು ಆೌ್ತ್ರಾ' 
ಲುಲಯಯ್ಟುಜಾ ಬೆಳಿ ಅಜಸಜೌಬು್ದಿ ಧಂದೆ ಲ3್ಕಿಕುಬೆ ಪಂ ಜ್ಞಜಬದ್ದು 1 

ಅ ಔರುರಿ ಆರಿಶ್ರಾರುಲಿ ಖಾರಾ ಜುರಾಂಶಾ ಬಳಿ ಜಾತಾಶಾಣಿ 9 1 

ಈ. ಖೌಬೆವಿಂ ಜರ ಈಲಿಲ್ದಿಲ್ದಿ. ಅನ್ದರೆ ಆಈ ಕಶ್ಲುಲಕುಂಯಜ್ ಉಡಿ 999 

ಅಳ ಎಲಲಿ ಲಲ್ಬುಶೌ ಅಜರ ಜೆಜು ಹತ ಜತಿ 

ಈಂ. ಶೊರುದಿಇ್ತತೆ ಲಾಜ ಆನಂ. ಲೀಕುಡಿಃಸ ಇರಲಿ ಇಶ್ಪುಕುಲಿ ಜರೆ 

ಜಾಜಾಯ್ಸುದ್ದಿ ುಖಲ ಲ ಅಾಜಾಕ್ಕುದ್ಲಿ ಅ ದದಿಲಿಜ್ ಬುರಕಾಜಾಕ್ಞುದ್ದಿ ಔ 

ಎಲ 5ಲರಿಎವುಕುಖಂಬೆೊಡ ಎಜಲಾರಾಡಾಂ ಈಜಿ ಜಾರಿ, 
ಈ... ಎಠೀಬೆ ಅ ತೂಯೆ ಅ್ರಾಯಲ್ಶಾ ಇಜುೂಬುಯಿ ಇಬಾತಗೊಲ್ಲಜಾ ಅಡ 

ಅಿಶ್ಟ ಆವಾ ದಿಶಾಬ ಅತಾ ಲ್ರಳಯಜಲಾ ಅಬುಯಿ ಔಯ ಅದ್ಮಿ 

ಈಖ. ಎಎ ದಬಾ ಬಪ್ಲಲ್ಲಿಬಾರದ್ಲ.. ಲಾಬಿ ಅಜಡಿದ್ರ ಛೂರ್ಮಿ 
ಅರಿ೬ಸರಾಶಾ! ದ್ರಿರುಖಆಸೆರಾಲು ಇಲ್ಲಿಯ ಆಲ ರಾ ಉಬೆ ಬಲುರಿ9 
ಇರು. ಧಿವಿಬಾಸ ಅಖರಿದಿ. 

ಯಿ 6) 

ಅಂ: ಆರಾ. ಜಠಿಂಬೆ ಅ ಪ್ರೆಜಜಾಜರಿಕು ಸಬೆ. ಸರಣ ಮಿ 
೩5 ಅಲಿಠ ಲಾಜಾ ಎರುತಿ ಈ ಇವಿ ಯಾತಾಜಾ್ರಿರಿ. 

ಈ ಏೂಹಿನರವರಟಿ ಅಶುಅರಿ ಅ್ರಬಿೀಜು ಅರಳಿ ಅಖ್ಜೌಬೂಲ್ಲ ದಜ 
ಅರ್ಲೀಂಔ ಇರುಚಿ ಈ ಡಔವಂಜಾಲಿ ಅಖುಜಅವಿ ಅಳ ಅಮಿ೭ಜಸ ಆತೆ 

ನಾ. ಆ ಅಖಾಣಿ ದ ಜಶಿಯರ ಜಜಾಕ್ಞುೂಲಿಶೌ. ಲೊಕುಜ] ಬಿಜಿ ಅಜ 

ಅಲೋ ಉಬಪಶಾಢಿ ದ್ರಲಳ್ಬಾಚವಿಕುಖಅಬೆಯ ಬನವ ಕಜ 

ಅಳಿ ಅಶೊಾಧಿಬ 'ಬ್ರೀವಿಲ್ಯಾಬರಿಕಾಆಕೊಬೊಜೆ ಔಜಜಾ 

ಎಷು ೨8 ರಿಲಾಉಆಸರಿ ಜ್ಮಠೂಲ 



೫51 ಅ935ತರ್ಮಿದ: ಇಲು5ರೌಟೆ ಲಿಲಿ ಔಯ ದನಿ ಎ ಆಶ್ರಿ. 513 

ನ ಲಿಜಜಅಕಿ'ಔಬೆ' ಜಲ ಮಿಖ್ಕಾ ಜಾಲೆ ಜಾನಿ ಎಖಾಜುುಜ ಜಾಲ 
ಖು ರೇಖಾರ ಪೌಯಕಾಜಾಲ್ಲ ಯಾಜ ಜಲ ಆಕೂಖುಅಿ ರುಠೂಯ ಜಬ 

ಅಬ. ೦" ಜಲಂ ಬರೆೇಳುಖದಿ:  ಅೀಳುಣ ಇಲುಲಿಜಲಾಲರಿ ಬಜೆ 

ಜ್ಞ: ಶುರಿಮಜ್ಯಾ ಜಾರೆ ಕಾಣುವ ಅಜಾಾಕಾಬ ಕ್ಯಲಖರುಖಾಬಿಜಾ್ರು ಬೆರಣಿ 

ಅಂದ್ರ ಲಔ ಬನ್ರೆವ ಕಲ್ಲ ಠೀ ರೂ ಶುಳೂಯೆ ಔಬಲಿ ಊಂ 

ರಲಿ" ಬುರಜಾಜರೆಯ ಅಜ್ ಬುಲ. ಲೆಬುರ ತಂಬ ಶಲ ಲ್ಪ 
ಜಾರಈ ಎಲ್ಲ:  ಔಜಔ' ಶಾಖಾಲಕಾದೆವಬ್ದಲಿ ಬಳುಶ ವಾಜಿ: 

“ಪ್ರಿ. ಬೌ ಜೊಳುದಿಜಾ ಟಸ್ರೆ ಳಿಳ ಅಅಾುವಿಬಶಾ ಹಬೆ. ಊನ. 
ಅನಿತ ಈ ಅನ ಅದೆ ಜ.೮೫ ಅಶಿಮಿ. ಲೀಕುಖ!: ಬಜ್ರೆಬಜ್ಞಲಿ: ಅಜಂ 

ಧಾ ಅಕ: ಅನಾ ಅಕ" ಕಲಿತಿರಿ] ಲೂಶಾಲಸಲು 

ಛಿ. ಪಾಲು ವಾಲ ಲೌ ರ್ಂ... : ಅಹ್ಖಿರುಂ ಬ್ರತೆ 

ಇರು9 ಅಂ ಲಿಯಬಲಿಕುಕಂಬಂಳ ರಲ್ಲ ಅಹಂಎಂ ಇ ಒಬ 
ಲಿಲಿ ಠಿಹರಿ ಅಖಾರ ಜಯ ಲಿಇರುಜಾ್. 'ಲಿಜ್ರಅರುಂ995 ಅಮಿ 

ಣ p 1 
ಲ. ಖೆ ಅನಲ ಿ ಬಿಹು: ಅಹ್ಜ)ಬುಲ್ದ ಬೆಕು: ಓಟ) 

ಡಕ nn agi (ಜ್ರ ಲಿಜಾಈ ಧಾ ಯೀಂಬಾತಿರ ಆತೆ ವಿಖಾಖ್ವ 2 
ಬಿಜಾ ನ 

ಈ ಲು ocean Wa ಎವ ಬಡಿ ಖಲಿ 
ಅಂ. ಬಿಸಿ: ಬವಿವಿಜಿ ಅ:೨ಕಾವುಬದ ದ 

ಜುದ್ರಿಲಿಲಿಹೆ ಬರಿತ ಆರು ಗೋಬಿ ಇದಾರ 3 ಬ್ವತೊರಾತ ಬಂ ಛಲ! 
ಊಂ ಖಯ ಐ ಲ್ರಶೆರದಿರುಲಿ .ಜಾರುದೆಯ ಬ್ಲುಠಿಜ್ಂಜುಔೆ ಅಲ್ಲ 

ಬಸ್ಸು. ಅಶಾ ಜ್ರಲೆ ಯಾರ] ಉಂಬೆ 0) 
ಅಸಾದ್ಯ ಅಜಂ ಅಜಾಾ1 ಣೆ ಲಿಂ ಅಂಕು ಆಂ ಲ್ಪ 

p-4 ಆಲಿಜು ತೆ ಇಭ ಇಲ್ಲೆ ಅಬುತರ ಜರೆ 

ಚ ಇಶುಿಎಶಾರಿಶಿ ಈಖ ಊರಿ ಇೌನವವಎವುಬೆರ ಯಿಜ್ಯಾ ಅರೆ 
s ಅವಿ; ಬಿಶ್ರೆಖಬ್ಭಲಿ ಇರುಖಾಣಗೆಲ 4 ಇರಲ ' ಜಜುಂರಜ8 ರಿಅಬಲಿ, 
೧. ಜತೆ ವಲ್ಬರಿ ಜಾ ಅಲುಬೆ ೪೫೨9 ಶಂ ಹ ಲಿಏಜಾಂಸ 
೮೫೧. ಥೇ ಬಜಜಬ್ಲಾಲಿ: ಜಾಡಿ ಕ್ೆ ಅಬಖುಬೆ ರ್ರ್ ಲಾಈ ಲೇಹ 

ಅಭಖರರಿ ರಿಂದ ಲ್ರಜ್ರಕ್ ೨೮೮3೨ ಅಶಾಟಿಲಿ ಅಖಿಲ 
Pre 

3 

3 ಕಿ [5 
EN Ape) BARA ಜ ಲಿಖುಜಸೆಲ್ಸ ಭೀಬಲಿ ಬ 
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ಅರಿ. 

೦೧. 

CA 

g ತ್ತ 

Ba. 

ಟೂ. 

LE Mp sh ಗ ಕ್ಮ ಅಜಿ ಅಲ್ಶೌಯಿದ್ದಿ ಕಬೂಖಾಬೆ ಇಲಿ ಲರೃಜಅಜಗೂಜಾಧಿ ಇಲ್ಲಾ 
p 

BER 
ಅಂಕು ಬಿಡಿ] ರಿಲುಕ್ಠಿ ಲ್ಲಾ ಜಾ ಅಜಿ'ಜಾ ಕಲರಿ ಅಜುಸೆ ಅಬಿ 

ಅ ನಯಗೊಟೋಲ ರಾಲಿ ಅಕ! ಅ ಮಿವಿಕುರೆವಿಬ್ ಶಾ 

ಅಜಯ. “ಐ.ಡಿ ಒರಿಜ ಕಐಳುಲಖು ಔಶೌಬ ಅಬ ರದಿಪ ಜಳುಬರಾ 

ಈಶನ ಲೊ ಅಅ ವ ಆವಿಲಾಜಾಲ್ದಿ ಮುತ ಈ ಲಿ ೨. ಅರಾಆ 
ಅಜಗಖೌ ಬುದ್ಧಿ ಬ ಬನಿತಂಯಿಜತಿಳ ಅಜುಲಿ ಲಿ ಬ್ರಖಂಜು ಅಖುಬಾರತಿ. 

ಎಶುಬ ಜಶಾರಲದಿ ಅಲ ಬರಂತಲಿಔ ಯಜಲಿಕಾಖ6 ದಿ 

ಲ ಈ ಶಶಾಸ್ವಯಲಿ ಲ್ಯಬತಿ ಲಿದೆ... .ಚದಿಲಿಅ್; ಆಲ್ವಿ 

- 

9 

ನ 

. ರು. ಅಜಾ್ಖೌಬುಲ್ಧಿ ಅರುರುಂಜು ಶಾವಖಾಾರರ] ಅಶಿ 

ಕಿಲಾರಿ ಲ್ರಶುರಾಖರಲ್ಸ ಅ ದಔಲೌಬ ಅರು ಇಶುರಜಿ 

ಈಖ ಇಲುವಲಿಕ ೧ ರಿಎತ್ಛಿಲ್ಬರಿ. | 

ಅಖುತಿ ಅಿಬಾಖಾಜೆ೨ ಹೆಜಿವಿಕುಜಬಆಲ5 ಬಿಜಾ ಲಿಜು 

ಬರಿ ಈಈಂಗೊಾಲೂಯೆ ರುಪ್ರೋಣಲ್ಅಾವಿ ಜಾರದ ಜಿಕ ದಶಾಬ 

ಅಖಾಂವಿಜಿ: ಅಖ್ಲಸಬುನ್ಧಿ ಕಿಲಿ ಬಿರೊಅದಿ್ಲಿ ಐಲ್ವಂಅುಲ್ದಿ 

ಆಸೆ ಪತ ರುಈೂಲರುಆಜು ಅರಾ ಲಿ ಯೋಜ ಲಿಂಪಾ 

ಶ್ ಪಿಸ ಈ ಕ್ಲಾರಾ ಬಿಂಅಜವ ಡಲ ಬುಜ ಬಿಖಖಲೆ೨ ಶ್ರಬಿಚಿಬಲಿ ಅ 

ಅಭಾ ರ್ ಜೌಂನಿದ್ಧ ಜಲ್ಲುಳಲಿ ಪಾರ ಆತಲಿಲ್ಲ ಭುಶಾಬಿ ಜಾರ 

9 ಅಶುಬರಿ ಇಂ೦ಲಿಲೆಜ್ನಾಲ್ಲ ಅಲಲ ಇಲ್ಲಿ ಉಬೆ 

ಅಹ ಬರು೦ ಜಲಿ್ಯಾಖುಲಿ ಶ್ನಾಲಶದ್ದಿಇತೆ ೮೮೮0ರ ಆ39್ತರಿರಿ 

ರ್ಬಿ ಇಲುಲರಿ ಬ್ರ ಅಂದಿ ಅಔಬುರಲಾಂಲದಿ ಲರ ಅ್ರಬೀಟು 

ಅಬಾರಲಾ್ಯ ಲ್ರಬಾಬು ಇಜುುೂಬಂರಳ. 

ಏಜಖೌಜುದ್ದಿ ಆತಿ ಇಲಾಅಲಿ ಬಿಜ ಆಲಿ ಕ್ರಿಲೌಠ ಲೆಜ ಜಲಿ:ಈ 

ಎಜೆ ಅಲಾಲ ಆಳಿ ಅಂಜ 09ರ ಶ್ರೊಂಜ್ಲಿ 

ಅಡೆಬ್ಬಜನಿಳುಗೊೇದ. ಲುಲಾಲಜಾಲಿರಿಲ್ದಿ. ಲೆರುಕೈ 

೪೪: ಮುಳುಣೊಬ ಜ್ರಲಖಿ ರಜಾ) ಬಹ್ಕಾಪೆ) *ಖುರಿ ಜು 
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Bo 

ಇ 
೪) NO) ಈ 

Bo 

ಪೇಡ. 

ಯೊಂಶಾ ಜಳ್ಲಾಕುವಿಖರನಿ ಎಖಾಆಲೌಬು ಅವಿ ಈದಿ ಅರೆರೆ 
ಎ 992 ಈ ದಿದಿಲಿಲ ಔಜೌಬ ಇಔಜಬು ಜುರನಿಜಡಿ ಲಿಲಂಬೆಜು 
ಲಿಂಬೆ ರುಶೊರುರಅಾಲಿ ಬಲ್ಧ ಲುಕುಣೊಬೆ ' ಬುಶ್ರದಿ 
ಲಾಜಾ 9ಈ ಆಶ್ರಾಯ ಈದ ರ.ದಿರಾಲಷಿ ರರಾಜ ರಬ್ರಿ 
09 ಅತಿಶಾ ಲ5 ಇಈ ಜುಚುಶಾಯಿ ಬರನಿ ಲಿಲಿ ಲಿರ ಈ ಜಿಐ 
ಡಿ ಅ9ಜು ಜಾರಲಿಂಟಿ ಔಕ್ತೂಬಿಜು. ಅಜ್ಲೆಬುದ್ದಿ ರದಿ 
ಆ959ಜಾ ದರ ಇಈ ಬಲಲ ಕಜ್ತರಾರಿ ಜರಲಿಲ್ದ ಅಔಬುಲ್ರವಿ, ಬುಶ್ 
ಪುರ ಲ್ಲೊ ಅಜತ ವಿರ ಬರಿ: ಈಿಘುಳುಸೊಟೊಟೆ ಅರಲಾಖ ಎಕಾಿ 
ಅಬಿ ಅಜ ಶ್ವಾರಲ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಬಾರ ಅಜಾು 55ರ). 

ಅೀಕುಔಜೆ ಐ9 ಬೀ ಚಿಕ ಭಿಮಾ ಇಔಲ್ಪಟಬಿ ಜಜ್ಜುರಿ ಜು 
ರೆ ಸಾಹಾನ್ದಿ ಜಮ ಪುಕು ನೊಂದೆ ಚುಜಾವಿ ಲುಜಾಖಿ ಬಾರ 

uk ಮಾ REN 
ಅಖುಜಸದ್ಧಿ ಇಶಾಂರು ಬಮುತರಕುಜಣೊಬೂಪ . ಉರೆರಎದಧಿಲ್ಲ ಲ್ವ 
ದಿರಎಔದ್ಧ ಜಜರುಬಿ ವಾಾಜ) ಎ. ಲಿರು ಯಾ ಈ 
ರಿತು ಅಲೂ ಆಲೆ ಲೆ ನಯಿ೫ ಲೃಶ್ತುಉಲಿ ಇಜಾರಿ ಲೆ ಜುಶ್ರುಯಕ್ಷಿ 
ಚುಖಾಡಿ ಅಖಾಾರ್ಲಿ. ಅಜ್ಖಬಾಲ್ದಿ ಅಂಜ! ಜತಯಿಲಜರಿ ಉಲ) 
ಕಲಿೀಖುಲಿ ಲುಜಾಡಿ ಇಡೆ ಇರೂ ಲುಅ ಬನಿ ಪಾಲ ಗೊಟೊಂಜೆ 
5ರ ಇಜಂಲಿತಿಲಉು ಈ) ಅಬಾರಕೌ ಕಲ್ಲಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಕಬಿೀಬುಲಿ 

. ಆಾಸ ಪುರತಾಶನ ಖಿ ಲಿಅರುಔಿಜ3' ಶುಚ ಜಶುಂಲ$ಔ ಡು 
ದಾ 

ಇರವ £ಶಿಠಾಯ್ಲೂ ಅರುಯಲ್ಲ ಕುದಿ ಕಾಲಖಾಜ್ಞಂಲಿಹಿ ಇಡೂಲುಕೆ ಎಲ್ಲ 
ಜಾಲ್ಮಿ ಖಾರ್ರಿಬಿರು ತಜಖೂವಿಜಿ': ( ಎನ್ನಿಕತ ಕರಿ ಜಆಅ ಅಮಿರ್ ಹರಗ 

ಆ 

ಸಾ ಖಾಠ  ರೆಮಿಸಖರಪ್ಟಾಖಾ ಆಇ. ಲೀಜುಜ]' ಐಔಬೂದಜ್ಔ 

ದಿ ರಿಮಿಶ ಜರಶ್ಚಾರಖಾತಸೆಲ ಜಲಯ ಅಲುಬಾಯಿಕುು ಐ ಲದ 
ಅಸರ ಶಾಯಿ ಬಿರೆಲ್ಲಾಖು:ಆಔಅ ದಿಖಿಲ ಜಮಿಳಿವುಕುಣೊಬಿ 

ಅಖಾರ ೫3 &ಿ್ಬಲಿಖ ೮೪9೮. ನರಿ ಕೋವಿ ಬಠಜುದ್ದಿಲ 

ಇಯಶೌ ಜಜ್ಲಾಳುಿ ಜಾರ ೬3೦ ರಾಡಿ ಉಜರಿಜಾ ಪರರು ಅನ್ರಾಜಾದ್ವಿಆತೆ 

ಅಡಿ ೮೪ ಐಣಣಶೌರಿ- ರ್ಕಿ ಜವಾರಿ ಜಫಿಬಿಲ್ಲಿಂಯೆಖಠ 
PPPQ 
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ಧು: 

ಅಜುಶಿಅ ಅಶುಡಿ. ಬರಿತ ಔಲಬ ಬಿಜೆಜಾಂಬಿಖ೦ಿ- ಅಕುವಯಸ್್ಣಿ 
ಜಿಲ್ದುಕುವಿ ಇಜಾಂಕಿಲು ತೌರ ಬಾರ ಆಯ 859 ಉಜಛ ಹಿ ಅಉಊಂಪಯಿ 

55೧59. 

ಸ ಕಾ ] ದಳ 
ಅನೇೋನಿಆೆ. “ಲೂರುಲಿಲೊಯೆ ಉರಿಸಲು ಅಕ್ಶರ ಡ್ ಇಲಿ 

'ಡ್ಯಿಜ್ಯಾತೂಯಿೆ ಆಸರ ಇಖಾಬಅಿಲಕುಲತಿ. ಅಜಡ ಇ೫4್ 1 

ಯಿಲಾಗಿದ್ದಿ `ಆಶಂಲ್ಲ ಆಕೆ ಈ -ಲ್ರಶೆಕುರಾತಿ ಯತಿ ಅಎಲ್ಲಿ ಅಉಆಂಶಾ 

ಆಲ ಭದ © ದರಲ್ಲಿ ಅಜ ವಲಿ ಅಜಿ ಆಸೆ 

ಅಲ್ಲಿಲಿಐ ಲು ಬೊಡೆ ' ಬಾಕ ಖರ ಈಂಬಾಲಿಂಲುತಾ ಬರಿ 

ಖರ ಅಲ್ಲಿ, ಬದಿ ಇಲಿದ ಇಯಲ್ಲ ಕಾಚ ಜಲಜ ಅದ 

ಖಡಿ ಐ.ಯರಿ ಬ್ರರುಲ್ತಡಿ ಅರ: ನಲುಲ ತಿ ಈಬ ಅಯೆಬ್ರಬರಿಕು 

ಅಬೆ ಬರೀರಿ ನಿರುಖಬೆಯಡಔ ಬಿಮಿದ್ದಿ ಘಡಿ ಅಲಾಲ 

ಕುಲ ಅಬಿ “ಧಯುಜ್ಚಾಯಿ ಲಲಿ 

ಬು. ಅತ ಖಾಚುಲಜಾರ ಅಠೀಕುನರಿಕ್ 

'ರಆಶಾಲ್ತಾಐ ಲಿಂ ಅಷ ಲಜಾಖಬೆ ಲಾಜ ಲಿ$ ಚಾಜಾಂಚುಲಾ. ಈಖ 

ಜಾಲ್ರಬಾರ ಪ್ರಮು. ಕೀಲಖಾಚ್ಟಜು: ಈ ಇರ ಔಎಬೊಲ್ಲ ಬಯಸಿ 
'ಅಬಲಟಿ ಖರ ಲಾಸ್ಯ ಇಸಿ ಕವಲಾಧ ಕಾಡೆ . "ಕೀಯ ಆಲು. 
ಬಿಂಕುಣಿ ಹಿ ಳಿಯಂನೆ ಅ್ರಶಂಷದ ಭಾ ಔರ ಲಿಜುಲಿಯುದಿ ಎಲ್ಲಿಜಾ 

ಜು 
“೨6೧. 'ಅಜ್ಜೌಟಾಲ್ಯ ಹಡಿ ರ ಈಾಖಯರಿಂರುವಾ ಲಿಬಾ 
ಖಲಿ -ಜ್ಯಾಶಾ ಬಿಚ್ಹಿ ಜಫೌಬ್ನ್ಸರಿ ಆಅ hia ಕ್ ತತ ಲಿ 
ಮ ಯ್ವ "| 'ಕಜೌಪಜ್ಜರಿ: ಲಿ ಜಲದಿ ಜಹಿ ಕಲದ 

ಗವ್ ಮ್ಯಾ | ಹ್ಯೊ | 

ಬ್ಯವಿ.ಅಿಅ ಕಲೆಯ ಬ್ರರಿಚಿ3ಂ 2ಜಿ ಬ ನ ಅಲ್ಲ, :' ಕಾಲೆಜು ' 

ಐ ಉಂ 5% ಜರಅಸರೆ ಬಂಲಔಿಲತಔ ದ ಜಿಲಬಬ್ಗಲಿ ಡಿಲುಂಉಶಾ 

ಿಜಲ್ಧ ಕಲೆ ನೌ ಬ್ದ ಉಲನ್ ಅ್ರಾರುದ್ಧಿ 'ಓು ಅಉಲೆಈಣ್ಯ 
ಸ ಅಜಾಲ್ರಲರ' `ಉಜುದ್ದಿ ಛಲತಯಲ್ಮಲಿ ಕಲಿಗೆ 

ನಶಿ ಪಂ ಅಲ್ಲಕುರಾಯ್ದಿಎ. ಲೀಳಲ ಲ ಲಜಅಲ್ಲಿ' ಉಂ 
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ಟು. 

೬ ಅಮಿ ಲಿಜಲಿಯುದಿ ಖಿಅೀಸೆ೦ ಅಜಲ್ಲಿ ಬಹಿ ಅಾಅವಜುಜಗಿ 
`'ಅಬೊಂಿ ಭಾಜನಂ ಇಲಲ ೨೧೮ ೮ ಎಂ ಔಂಜರತೂಬೆಲು- 1 

ಅಜಖ್ಖಬುಲ್ಲ ಯಶ ಅಬೆ ಅ ಠ5ತಯಿ ಅಳಾಅಲಜ್ ಕಬಿಂಲಿವಜ್ ಬಿರ 
CN ಮ pe ಹ N 4?) SF 1! «. ತಿ ಧಾ ಅಾಡ್ರದಿ ಬೆ6ಬ್ಖ ಎ8ಬ 'ಲಜಿಪು. ಇರೆರಯಣಿ  ಔಂಯಿ ಜವನ 

ವಾ! ow ಲ Ge PE ಗ್ i - P- & ಜಸು ಅಾಫ್ರಿದ್ದಿ ಲಿಬರರೆರಂಯಜು ವಬಶ್ನಾಬಿಲಿಕುಖಗೊಬದ್ಲ ಲಿ ಅಜ್ 
~~ ಜ್ ಇದ್ದಾ. ,] ಹಾಗಾಗ ಡಾ ಎಸ PR eT ಅಜಯ ರಲಿ ಬ್ಲೋ ಬಿಲತಓ ಆಜ, ಬಯಕೆ. ರಿಜ್ ಇರೆ 

J ಇ 

2 ಗೀಸ, Mp ನ ವ ಎ ಮಿ ಬತಯಜು. ಬದದ ಈದ ನಳನ ಲ ಉರೆರೆ 

[Cy 

AER ಹಾ ಲ ಜಯ ದಾಸನ ಬೀಡೆ i ಸಬ ಅ ಅತ ವಜಾ. ಎಖಾಬಿಖ ಜಂತೆ ಕಾಜೆರಯಾಾಯ ಅಯುೂರಿಔದಿ 

5 
ಕಮ ರಾ ಆಸಾಯ್ & AER pr ಖಾಸಾ ಖಅ ಬಿಐಆಕೆ  ಆನರಯಿಂಲ ಅಯಾನಿನ. cs 
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ಬಲ್ ಔಲಿಬ ಅಲ್ಲಂಸಾಖಧಔ ಅದ್ರರ ಲೂನ ಆನೆರಐ' ಲಜಜಾ 
ಇಲಿಇಸಲಿ ಅಲ್ಲಂ ಅ ಅುಲ್ರಿ್ತ ಅಬ್ರತಿಐ ಅಖುದಿರಂಅಜಾಔ ಅ 
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ಮಿಸಖು ಲ್ರಜುರಟ ಸಹತ ಅಬೂತಿಮಿ;: . ಅಜ್ಲೌಬುಲ್ಲ ಅಂ ಲತೆ 
ಉುಶು೨ಔಆತೆ: ಜಮಿಂಜೂರಕಾಲಾಈ. ಜಯ ಜ್ಞ್ಯುಚರಾನಿತ ಯಿಖ್ಯ್. 
ಜಾರ ಜಾಜಿ ಡು ಅಜ ನಬಿ ಎಲೂತ ಲಿ ್ರ ಲಔೆಶುಲಿಜಜ್ಯ. 
ಅಗ ಶುಈ ಜತಿಜ್ ಆಲಿಯ್ವಲ್ಟದ್ದಿ ರಿಂಜತಿಇಯಗೆ' ಯಯ್ಸಾಾಬಅರಳಿ 
ಬಾಯ ಅನ್. ಯಜ್ಕಾಂಬಂರ9 ಉಲತೂಯಆತೆ: ಉಯಿಯಾು ಅಬಂರಳಿ 
ಮಯಲ ಉದು ಅಲದ. ಖಾಶೇಲುಖ್ ಅಶೆ ಉಲಿ 
ಅಯಲಆಸನೆ ಬಹುಶ) ಪರ: ಈಜಿ ಕ ಸಾಹಯ ಜಮಿಿಅಂಜಲೆ ಬರಿಖು 
ಮು೮ದೆ! ಅಶು ಖಾಸಾ ಬಾವ 0 ಇಂ ೧ದ್ದಿಹಾಜಾ ಬಲಿ 
ಆತೆ ಖೂಂಖ ಬಿಜ್ಜಾಶೆಯಲಿ ಉಂಡೆ ಔ ೊಲೂಜೆ ಔಯಜಾಜದ್ಧಿ: ಇಲೆ 
ಬಿಟುವಿ ಈಖುಂಖುರಿ ಬನ್ಸಾನೌ್ ಉರಂಖಖಾಔಐ ಅೀಕುಣ ರಿಶ್ಣಿ 

೪ 



522 ಉಟ್ಟ ೨ ನಿತ. *ಜಾರಜಿದೆ ೮.೬% ಅಕಾರ] 0 ಆಜ್ರಿ. 

ಆಂ: ಎ ಬ ರುರು ಲಿಂರಿಶ್ಛು ಅಜಾ ಆದಂಜಾಜದಿ * 39 ಅಯಾ 
`ಬಿಐಊಪರಿ ಜು ಕೆ ಉಳುರಿಲೆ ಆಗೆ ಬಲಿ ಬರ್ ಐವಿಲಿ ಈಜಿ 

೮೫/. ಇಲ್ಲಲಿಎಆಛಾರಾಾಬೆರಿ ಜಜ್ಞಾಜೆ ಅಬರಳಿ. ಲಿಶಾಬ್ಬದ್ದಿ ಲಲಿ ಅ 
ಬರುಂಲಿಜುಫಿ ಲ ಜ್ ಲ್ವಿಬಲ್ಬಿಕುಬಜ್ ಲಲಿಅಾ:ಬುಮಿ ಪರತ್ * 
೮೦ ಲಿಲು ಅಂ ಬೀಯ ಬಲಿನಿಖ ಜಬ ಜಲಾಖಯೀಸೆಲಿದ್ದಿ 

ಟಿ. ಲಅಳಲಿಖ ಈ 8ನ ಅಪಿ ಜಾರತರಿ ಜ್ಯೂಲಿ - ಜೂಜುಗನ್ಲಿಲೆ 
ಅಯ ಇಲುಡಿ: ಬ್ರರೋೂಖಿಸತೆ ಬುಬುಂಬ] ಅಶಾಲಿದಿ ಲಾರ್ ರ್ರ 
ದುಲೆಅಶುಲಿಸತೆ ಮದಖುಂಯೆದ್ಧಿ ಜ್ಯಾ ಶಾಂಯತೆ ಈಶ್ಞುಳತಂಯ್ಧ ಐಬಿ. 

ದಂ. ಜಾ ಸ ಜಲಾ ಅಜರ ಲಾ AER ಜಾಲಿ 
ಅಬುರಳಿ ಲಾಬಿ ರ್ಧಿಇಸಿ ತಾಯೆ ಬಜ ಅರಿ ಈದಿ ಇಲುಜು 
ಲ ಅಾಹುಶ್ತಾಯಯ ಬಲೈಢಿಧಾಬ ಗೂಬೆ ಬಿರ ಘಾಬೆದು ಒದಿ ಬಿಃಲಿಜಮಿ 

ದೆ. ಅರಿಔ Cಯಶಾಾಳಿ ಲೀಕುಔಆ3. ಕಂಕುಳು: ಭಲ್ಲಿಕುಕಾಜಾ 
ಲ್ಲಿಂ ಇರಿ ನಲ ಆಬ್ಲತ್ಣೆ ಈಖಿಜೂರಿಜ 

೧ ಎ ಇ ? 

ಜ್ಯಜಾರಶಾ ಲಿಜುಜಖ ಲಿಜುರು ಅಖುಜ್ಯ್ಕಿಕುಳಾಜು್ರಿಲಲಿ ಅಜಾರಿ ಕರ್ಮಿ 

ಔಟ. ಕುಖಜಾನಿಸ೨ ಬಂಜೆ. ಲ್ಲಿ 0ಬಿ. ಜಜುಲಿ ಲಿಜರಿ 
ಜನಿ ಔಣ ಕಿಖರುಳಲಔಔ ಪಾಲಿ: ಎಬೂರಬಖಾತಿ ಜಿಲ್ಕಾ 
ಯಂಕ ಇಲಬವೆಖಾಯಾಲಸ ಅ್ರರಿತಲಿ' ಬ್ಲಿಲಿಜ್ಜಖಔ ಅಜರ 09 

ಔಣ. ಅಆಶಾಯುಡಿ ಅಅಯುದಿಯಿ ಖಜಾಜ್ದುದ್ದಿ: ಜು” "ವಜಾ ರಲು 
ಅಶು: ಲುಜಾಖಿ  ಜಯಿ್ಲಾ9 ಅಬಾಲ ಜ್ಯಾಂ ' 
೫ ಲ್ರಔಶೆ೦ ದ್ವಯ ಈ ಅಕಾಶ ದದ್ ಅಇಜಾಲ ಣೆ ಜರಿ 

ಛಾ. ಮಿ ಎ ಟಿ: ಲಿಮಿರಐ ಜರಡಿ. ಅಜೆ 

ಕ್ಞುಏಖ ಶ್ರಾರ್ಮಿ ಯಿಯ ರಳು ಬ್ರಯುಕಾಯರ ಈ ಎಟ ಅೊಬೆ ಇರಾ 

ಅರು ಅ್ರತ್ಚ್ರಶ೬ತ ಮಿಲಿ ತಂ ಎಬೆನಿ ಅ9ಲಜಾರ ಅಲುರಿ 

ಎಂಿಎಸಲಿರುಜೆಂಬೆ ಲೆಜ ಸಿಜರಜ ಅನೆ ಶಾಲತಬಂರಕಿ ಇಕೆ 

ಅಬೆ ಜಟೆ ಬುರ ಅಜಾಜಾದಿ . 

ದಲ. ಅಂಲೆನಿಖತ ಬಾರುಂಲಿರೂಂಿಶ್ ಬಿಜ್ಲಿ ಅದಿ 60ಬಿಲಿಕ 
ಜಾಲೆ ಡಿ ಖೂಬಾ ಲಿಜು ಲಿಯುರಿ ಔಜುಖಬ್್ಠ ಲಿಲಾಲ್ಡಯಜನೆಲ್ಠಿ ಜಿಜಸೆ 

ಕುಲಿ ಲ್ರಯುರಾಖಜಗೆ್ಟಿ ಜರಡಿ ಮೆ೨ಜ್ಲೊ ಕ್ಯಲಯುಜ್ದು ಅರಿ 

§ 
i 
. 



ಉಲ) ಅ5ೇನಿಿಐ. ಇಬುರೆಕಾನೌಬೆ'ಿರ ಜನಿ ಈದಜಾಲಿದ್ದಿ ಐ ಅಶ್ರುಬಿ. 52 

ಟಿ. ಔಎಂ ಚರ 'ಲಿ59 ಔಈಶೌಬ ಪರಶ್ಪಾ ಆಟಿ. ಡಿಜಿ 

ಈದ ಜ್ ಆತೆ ರಾಜು ಆತೆ ಬುಲಿ) ಅಜಾರು ಇಲ್ಮಿಅಲ್ಬಿಲುಖ್ಯು 

«ಲು. ಅಕ ಪ್ಲಾಜ]ೌ ಅಲ್ಲಿಶುಬ್ಬ ಆಮಿ ಇಲ ಔರ ಬಿಜಿ 
'ಔಲ:- ಲಿಂಬು ಖಾಜಿ ಜಜಶಿ ಬಿಯಮಿ. : : ಎದೇ: ಜಡಿ 

ಈಯಖಾಕಾಶಾಜ್ ಖಾತಿ ಅಳುಜನಿ ಬಳುಂಬಿದಿಕ್ಕಿ ಜಲಲ, 
ಎ. ಸ್ಪಾಜಲಿ `ಶುಠಕುವಿನ ಅಲ್ಲರಿಲವುರಳುಖಂಬೆಲ ಖರ) ಅಜ್ಯೂರ"ಲಿ . 

ಔಪ. ಜಶುಲರುಬಿಜಲ್ರುಕ್ಷು ಅಲ್ಲೂಲ್ಲಿಇಲಾಬ] ಅಳು ಪ್ಲಾಣೊಲ್ಲಿಂಾಖ್ ಅಕಾ 

ಈ. ಅಮಿ ಇಜಾಲರ ರು ಕರಾಯ ರಿನಿರಬ ಅಜಾರರಲಿ oe 

ಜರಾಂ ಔನ ಶುಂಜ್ಜಾಶರಬುದಿ ಬಿದಿರಿಜೌ ಲ್ರಜಾಣ ಬಾಲೆ 

ಆಟಿ ಅ್ರರಿ9 ಖಾಜಾ ಶ್ಲಾಖಖಠಔಿಕಾರು ಇದಿರು. 

ಪೂ. ಅಜ್ಖೌಬುಲ್ಧ ಔಲಾಡಾಅ ಇಲ ಕಾಜು ಜಶೌಬಂ ದರ್ 

ಲ್ಲಲಔಯ ಆನನ ಔಖೆಜೂ ಲಾಡಿ ಔಂತ ಅಬು ಅಯಾ 
ಲಿಣಾಜಿಜ ಕಾಜಾರಾ ಮಿಯಾ ಬಿಐನ ಕರಣಿ 98. 

ಈಖ. ಜಶಾಲಶುಬಿಜಾಲ್ರಾ೨ನೋದ ಉಯ್ ರಜಾ ಜಾಲ್ರಾ ಅಲಿ ಲಿಬರಾ 

ಈ. ಇಲಿ. ಅಜ್ಘಬುಣ ಇಲಿಎಕಾರ ಉಂಟೆ ಅಮಿದ್ಷೀಎಔ 
ರ್ವಿಔಂಕಲಿಕಾಆಗೊಬೆ . ಅಯಾರಿಎ ಲಾಕರ್... ಉಲಾರೊಖಣಿ 

ಇಲ್ಲರಿಐಈಉಆಗಾಬೆಯಿ ಆರಿರ್ರಲಜಂಜ ರಲಲ ಲಾಬಿ. 
ಈ. ಅರಾ ಜ್ರ 'ಬಉರಕ್ಕಿ ಶುಚಪೌಈಶಾಶ್ “೨೮೨ 

'್ರಜ್ಶೌಜಾಲ್ಮಿ ಆ ಜಾಲಿ ಜರಆಗೆರಿ ಟೀಕಾ ಆಲಯ 

ಲಕುಜ ಬಲಂ ದ್ವಿಜ ಈಶಾ ಅದ್ದಿಶಾ ಲೋಭ ಲಲಿಬರಿಿ 

ಈ. ಎರಾ ಲಾಬೆ ಬಯಲ. ೪8 ದದಿಲಿಜ್. 00೮9 

ಅಲ ಬುಅಬೌಜಾಈ ಅಕುಯರೆಕ್ಕಿ ಜಾರು ಬ್ಲತೆಯೀಗಂಅಸೆ 

ಅರಲು ಈಸ್ ಅಬು ಬಲಂ ಡಕ್ಕೆ ಜುಮಿ ಹಾಡೇ ಬಹ್ರಸನಿ 

ಅಕೆಯ 

೦. ಘಾಜಿ ಕಿ ರುಜಾಖಿ ಅರಾಲಂಜಾರ ಆತೆ 
ಖೂ ಆಲೂರು ಅಲುಆ. ಖರಿಶಕಲಎಅಿ ಅಅಶುಜ್ 

99% 
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7 
p ; ್ಫ ಜೆ ಕ 

ಔಂ್ರ. ಜುೂಬಲ್ಫಿ. ಏಹಿ ಈದಾಲಿಜ ಅಕೆ ಲಶಂತರುಲ ಹಫ್ತಾ 
ಗಾ ತ ಛಾ ಇ ಣ್ - ಸ 

ಅಜಾಶಾಬಾ ಖುಯಿ 9ರ ಉ ಮಖಳು ಅಲಯಜಖ:ಬು ಜಿಂ 6೬ಕೆ' 

ಔಕುಂಜಖಾಖಧಿ ಇರೂರ ಈ ಘಿ ಅಜು:ಲನಿ ಉೌಜಲಾ ಬಲಲ 
p ವಾ ಬದಿ ಸ್ ಣಿ ‘4 

ಅ ಮುಜಕುನೊ ಬಿಂದ ಲ ಅರಸಿ ಬಾಲರಾಜ ರು. ಬರಿತ ಆಲಕಾೊಬಂ ಕಬ್ಯಾಲಿ ವ ಜಿಜಾಲಖ-ಲು. 

ಈ. ಡಿಜೆ ಬಂಚ್ ಅಖಾಲ್ದಿತಜಾಜಾ ಸ ಅಕ 65 ಜಾಈ ಇರು. 

ಈ ಈ. ಅಿನುಲಿಜೆ ಬೂಕುದ್ದಿರೊಯಖೌ ರಜಾ ನಖಯ ಬಿಜಿ ಜಾ 

ಬುಅಜಿಲಿಶಿ ರಸ ಲುಳಿ ಐ ಬುರ್ಲಿ p 

ಅಃ . ಅಖಾಲಿಆಜ ರಿಶಿ. ಔಜಡಾ ಅಬುರಿಶಾಬುರಜಿನದ್ದ 88" 

ಅ೦ಿಔಿಲ್ಲಾ ಜರ ಈ ೧೪೪ರ ಹಂ 

೫/9೪... ಆಗೆ. ರಾಲಿಲ್ಲಿ ಬೂಲಾಲಿರಂಯಿಶೌ 99 ಇಲಾಆಲಿ ಇಜುಜಲಣಿ 

ಬಲ್ಲ ' ಅತಿ ವಿದ್ರರಖಾಲ್ಲಿ ಅಖಾಡ ದಿ ಔರಿಲಯಾಲ್ದಿ' 

(OE ಇಲ್ಲ Zs ಡರ ಅ : “ಯಲಿ ೧೮9 p ಅಜಔ 

ಲೌರುಸಡಿಡಐ ಎ 2 ಓಮ » 62 ಅಶಾಟರಿ ಇಜುಳಲಾಯಿ ಜಿ ಬಿಚಿ 

lp ಓಾದಾರಲಲ್ಾಳಿ ಲಔ ಲಾರಿ ಉಲ 

ಲ. ೧೫೮೬೮. ೨ಜಸೆಲಲಾದ್ಟಿ ' ಜಂ ಬರೇಂಲ್ಞಾಖನೆ ರಲೂತೆ | 

ಜಯ ಗೆಪೌಬು ಬ್ರಖನ್ಸಾಬಬಿಕುಜೇಬೆ ಅ35ಈಂ ಆಈ, 

ಭ್ರ. (ಜಲಗಡಿ ಅರೌಲ್ಯಆ ಲಾಗ ಅರ ಅರರ ಶಾಲ ಕೆಳ 

6. ಜ್ಯಾಔರಿ, ಇಲಲಿ ಲಿಔಜಾ ೪ಜ್ನಿಜಿ ಅಕ್ಲೀಲುಬೆಂಲ್ಬಆಾ ಲದ 

ಲಲ ುಲಿಶಿಡಿ ಅಜೆ ಎಳ 'ಲೆಬು ಇಶಾಲರಿ ಆಂಕ್ರಿ ಇಜಾಶಿ' 

ಲಿ. ಲರು £ಜೆತಿ.' ಅದೆಷಿ ಆದ್ರಿ. ಆಕಾಕುಯೊಬಿ' ಅಲಿಜಲಲಿಫ 

| 
ಅಸದೂದೆಜುರಿ ಣು ಬಠಕುರದಿ೫ಸ ಅವಿಆ1 ಲಜ್ ೮ಟ್ಟಾಜೆಪು 

ನಿಲ್ ರಜಾ ಇಜಾರಿಯಿಬಂ ಜಲ್ಮ ಲಾ ಬಿರಿರು ಲರ 

ಖುಔೆ ಖೌಿ್ರರಿಅಿ ಜತಲೌಯಿದ್ದು ಬಿಜಿ. ಅಬ್ನಿನೆ ಯಂಜಾದಿ 

ಓಲ ಲಟಿ ಅಜ್ಜ ಬಂ ಅಲ್ರರಜಜ೫ಗ ರಿನಿಖ್ಯ ರಷ್ 



ಅಂ ಅರ 5ೆಲಿಐ. ಇಚುರೇೋಶದೆ ವಿರಿ ಔಟು 6 ಆಶ್ರಾಜಿಃ 823 

ಕ್ರ ಆಫಬೆಚ. ಔಜಂಡಜ೦ ಕಿಲಿಯಲಾಂತಿ ಕಜ ಆಸಿ 

ಶಾಅಕಯಬ್ದ ಲ್ಲಿಲೌಲ್ಲಿ ಈ ಲಿವಲ್ದಜ ಲಜ್ ಲಧ್ಧೂಚಜು, 

ಈ- ಅಜೆಖಾಬುದ್ದಿ ಅ ಎಲರ ಅಕೆ ಇರಾ ಬ್ಲಮಿ ಶುರೂ ರುರಿಜ್ 

ಎಲ ಅತಿ ಇಂಲ್ಲಿಐರಾರ ದೊಡ್ ಜಲಾವಿಲ ಅಣು ಪಾಂ ನಲ 

ಆ. ಇಟ ರದ ಬಯಶ್ರು ಆನಿಕ್ ಎಲುರಿರಿಾಲಾ9. ಆಂಕುಜ 
ಅನ್ಮಿರಿಚಿವಿಕುಣೊಬೊಡ  ಜಲ್ಬಾ೨ಕುಂಂಿಅ] ಲಾಜ್ ಅಲಿಠ ಲೆ 

ಖಾಖಾರಲರುತಿ. ರಿತಿ ರ೪ಲಕುಖೊಬೆ ಅರಿ ನಕ್ರೆ ಜ್ಞಲ್ರುಲಕುಲ 
$- R ದ ಇ Re 

: ಫೌರುಕಡಿಬು ಪ್ಲ ಅಜಜಿ ಲಿಂಕು ಅಳ ಅಲಿ ದೆಜಡಾಜರಿ 5೧, 

ಬಂ ue ಬಿಜಾಬ್ಬರ್ತಿ ೮೮೫] ಆಅ ಅಖಾಂಔಯ ಅಿಂಕುಜಸ 
£ ಕ 8 ¥ ಮ ಈ ಬಳಿ ಮೆಣ್ಲಿುಡ್ಡಿ ಇ ೨೭ನಲಜುಖಸಾಬೆಂಲ ಜೈಜುತ್ತರೂಲೂ ಈ. 

ಜಕ್ಕ ಕ ಇ. NADA ಭು ಊಂ. ಲಾಬೆರಿಲುಈ ಅಳ ಅರತ ವಿಜಿ ಇರ್ತ ಲಾಬೆವಿ [ರ ಅಜುಅಫಾಯ 
ಬ) 5 I 

ಬರತಾ ಲಾಬೆಳ ಇರು: ಆರಿರು ೮: ಜಾಲಾ ಖಾ 
೪ 

ಸ a 

ಲಾ. ಜಿಣಿ ಬಿಬಸ್ಳಾಬಿಲಿಕುಣೊಬಿ' ಅಂ ತ ಇಜಾಲಲಸೆ ಾಲಲ್ಗಾಲ್ರಿಜ್ಞ 
al. ೧ 

ಅಬೆಬ್ನುಡಿ: ಇಜುಜಜಾಡಿ ಬರೆ-ಈಲೀೂಡಿಲಾಈಿ ಅನಿಲ 
ಾಈವಿೀಜ್ ಲಾರುುಔ ಅರಾಆ ಜಕುಂರ6ಿ ಜರು ಅಜಾಬೆ 

ಕಸಲ. ನಲಲ 953 ಅಠಲಿಣೊಂಣೆ ಖ್ಯಾರರಿತಿಜ್ ಎಲೂಲಿಖುಢಿ 
ಇ. ಪ್ರಿಬನ್ನಾಬವಿಕುಖಬೆ ಇ.ಉಸಿಉುರದದ್ಬಿ ಪ್ರುತಬೆದ ಕ 6&3 

ಪ್ರಜಜ್ಳಬವಿಕುಂಗೊಬೆ ಅಾಾಲ್ಲಲ್ದಿಜ್ಲಾು ಅಬೆಖ್ಅ ಳಿ ಅಂದಯ ಆಜು 
೫6% ಅಲ್ಲ ಅರು ಶರಿಬುವಿ ಅ ಅಂಬಾಯೆ ಜಮಿನಿ ಬೌರುರಡಿಸಂ. ' ಜಔ 

ಅಲ್ಲಿಲಿಜಈಲಕುಖಸಂಬೆ ರುತಾ ಈರಿ ಬುಖತಿಬಾಯೆಜದೆ ದರಾ 
ರಿ ಈರಾ ಅಪ್ಶೌಯಲ್ದಿ ಅರಾ ಇಲಾಖ್ಮಾಯಿರಿಲ್ಗ ಜಿ ಇಲ್ಲಲಿಯಆಲರು 
ಬೆ ರಿದ ಇುಶ್ನಾಉಬಲಿಜಾ ಆ ಬ್ರಬನ್ನಾಬರಿಕುಖಬ ಆಆ 
ಬಳೆ: ಖ್ಲಾಲ್ಲಲ್ದಿ್ದಂೇ ಬಲದ ಲಾದ ಉತ್ ಬುಖಶೆ 

ಅಲಿ. ಹಿಶುಲ್ಲ: ನಲ್ಫಿಆನ ಅಯಿಜ್ಚ್ರಾ ಇುಖ್ನಾ ಆರಿ ಬಿ'ಬಿಜ್ನಬಲಿಕು 
ಅಣ್ವ- ಉೊಬಣಿ ಅಲುಜ್ನಾಂದ್ರಿಲ್ತ ಅಬೆಬು. ಯಲ್ ಬ್ರೆಜಕುಜಲಕುಂಸೆ 

ಬೆ ಅಅಾಜಾಲ್ಲ್ಲಿಕ್ಸು ಅಜೆಚಅರಿ ಅಪಾರ ಜಮಿಲಿ ಪೌರುಶ 
ಅಲ. ಕಿಖಸನ್ಸಿಪಿ ಅಲುಲಾಂ ಅುಲರಿಲೆಔ ಅಖಾಡ ಔರಿಬಿ. ಅಲೂ ಅತಿ 

ಫ್ರಿಜಕ್ಳಾಜವಿಕಾ ಜಂ ಅಲೂರಔ ಲೌ್ರುಲಲರು ಫ್ಲಿಮಿಜ್ಞಲ್ಲ ಲಿಲುಜಜರಿ 

p 



ಕ 36 ಅಂಾಾ-ಲರೆ ೨ಔತೆಲ್ಬಯಿ “ಈ ಜಾ ರವೆ ಲರ ಅಸೆರಿ ಔಲಾದಿಕ್ಞಣ “ಆಶ್ರಬಿ: 

Bl. ಅಔಯಲ್ದಣಿ: ಇದ್ದಿ ಈ ರೆರಿಳಾಬಔ 'ಬಠಿಜಾಲೆ ಪ್ರಜಜ್ಞಾ 

ವಿಸಿ ಅಪಾರ ಕುಮ ಕಲನ ಆಗ ತಾಈ6 ದಲಿ ಅಲ್ವಾ 

ಔ. ಅಸನ ಲಮ ಜ5 ಜನರಾದ ರಾ. 'ದ್ವಿಆಸರಿಉರಿು ಪ್ರಜಾ 

'ಚವಿಳುಖೊಬೆ ಅಂದ್ರಿಕತೆ ಅಜಾಂರ ತೆ ಈದಿ ಪೊರ್ರಿಟಅಲಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ 

'ಅಿಅ ಅಆ ಫ್ಲೂಜೆಲು.. 

Ba: ಚಾಲ. ಅತ್ಟಾಶಾಯಿದ್ದು 'ಬುರತ್ಾಜುಲೀಲತಾ ಅರ ಈಂಧ್ಥಿ 

ಅಜಂತ ಅ-ನದಿಲಾ ಜಾರ ಹೂಜಿ pe 

ಈ. ಲರ ಲ್ರಇಯಿಿ- 'ಪೃಾತಿಜೌರುಡಿಆಲ್ಲಿ ಉಲ ಬರಳಬಾರಿ 

ಇಂತ ಔಾಡಾ! ಅಬೆ ಈರೆಖಾನಿ ಅುತಿಜಾಲ್ಲು ಅಬೆ ಪ್ರಜಶ್ಟಾ 

ನದಿ ಅಸೆಂ ಬುರಶಾಾಬುಲಿನಿರುಲಾ ದಯಾ 'ಔಲಿಕಬಿಜ್ಞಾ ಕಾಳಾ 

ಬೀಕು ಲಿಜು ಅಿಬು ಶುಠಿಖಿಜೆಲ ಸ 

_ಲ್ರರಿಅ ಅಧ್ರಿ ಪ್ರಿಎಜ್ಯಾಲರಿರಾ ಕಾಚ ಹಲಿ ಸೀಜ್ ವ ಬ್ರಿಬಿಕಾಜಿಲಿಕಾಜತಿ | 

ಲ. ಅಎಖೋಖ ಅಳಿ ಲ ಜಾಗೊಬೊತೆ ಶ್ರಾಶಾಲಿ ಇಸ. ಜೆ 

ಅನ ಹಳಬ ಜನೆ ಕಾ ಸಬೆ: ಆಶ್ತ ಇಉರಾಖಉವಿದ್ದಿ ಅ್ರಕರಲದದ್ದಿ 

ಅಸುಲ್ರಾೌಿಐನ್ನಿ ಲಿಖುಬ ಬುಲಿ ಆಲ್ ದಶ್ಲುಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲಿಎ ಅಧಿಕಾ ಜೆ: 

ಛಾ... ನರ ಆಲಿ ಇಲ್ದಿಜಾಾಯ ಯು ಲಿಜಾರಯಿ ಅಬದವಿರ ಲಿಂ ಜಯ ಕ 

Slit ದೆಹಲಿ! ಬಲ್ಬಾರತೆ ಜಾವ ಮುಕುಬೊೊಳ 'ಲುದ್ದಿಐ ಗಹ 

ದರಿ ಖಜಶಜಾಶಾರಲಂ ಲಾಕ ಅಡಿಕೆ ಲುಬ್೫ಐ. “ಯಲಿಬಿ್ದಾಯಿ - 

ಈರಿ. ಅರಶಾಶಾತಿಲ್ರಿ ಜತಾರಾ ೨ ಬಿತ್ತುರೂರುಖ ಲಿಖಾಜಿ ಜರ ಈಲೂಜಿ. 

ಜಣ. ಈಶಾ: ದಿ ಔಡ ಎಜು: ಸೊಬೊಪ ಸರದ್ದಿಯಅ ತೆರು ಚಿ ಅಂದ್ರ ಕ 

ಅಜಿ ಲಿಾೂಕಾಜ್ ಏಜ ರಿ ಬರಾ ಬಿಬಶಾಬದಔ 

ಬಿಎಂ ೦ಆಸೊಬೆರಿ ಎ೦೬ ಜಲ ಲಾಬಿ ಉಾರಂಣಿ 

ಯ" ದಂಗ ಲಈಕಾೊಬರಿ ಯಜ 

ಔನ. ಸ್ವಾದ. 

ಔಲ: ಅ್ರಯುರಾ ರೂ ಜಾಜ್. 
ಜರ. ಈ ಆನಾ ಜರಾ ಇಲ್ಲಲಿಯ ಕುರು ನಾಡೆ ಔಲಾಣಡನಿ ಬಿಎ 

ಅನಿಖ ಶಾಲ ಜ್ರಲ್ರೂಲ9 ಜಾತ ಕಾಲು ಆಸಜೆ ಓಂ ಯರಿಗೆ 

ದ್ರಿ ವಧಂ ಅರಿ ವಿಖಾಬೆಬು- 

ಬ್ರಲುರಮಬೆ'ಜ್ಞಾರಿ ಅಲಾ 
ಡಔಎ: ಅಠಾಬೆ ಅಾಮಾರು ಅಆಕ್ಷು ಅಬುಲೆ 

50 ಉಲಾಸ್ತಾಲಾಅ ಅಲ್ವಿ “ಎ೭4 ಲರ 1ಖಲಾಲಾದ್ಟಾ 



ಆಂ ಜರೊಲಿಆಎಜಹ.. ಇಹುರೆಉರೆಬೆ. ಲಿಲಿ ್ಷದಖಾಲಿದ್ದಿ ಆ ಆಜು. 597 

ಬ್ಲಾವಣ್! ಬುರಾಜಾಳಜ್ದುದ್ದಿ ಅಲೊಬೆರ ಈ ಅ6ರ್ಟಆಗೆ' ಉಡ ಹ್ಮ್ ಬು 
ಇರಿ ಆತೆ 6 ಹಿಸುಕು ಹದ ರ್ಯ: 

ಈ. ಜದ ದೆಬಬಿ ಅಂದ ಜಳೊಾಡಾತಿ ಲಿಟಜಾಜೆಜಲ ಲಿ 

ಈ: -. ಅಜತ್ರಿಡ್ಲಿ, ಲಲಿಭಲರಾತಿ ೨೦9೩ ಲಾಯ ಬರಿಶಿಲ್ಬ, ಪ್ರೌದೆಶ್ಯಜೆ 
ಇಯಲ್ಲ ಬನಿಕುಖೀಬೆ: ಅಾೂರಔ': 9೦ ಜಯಾಲ್ಲ Hees 

ಈ. ಕಥಿ ಅಬುರತಳಿ.: ಛಲ ಈ ಅಣ್ರಾಕ್ತು" ಅಜುಲ್ಮಾರೆ ನಬಿಜಖಾಔ: ಅತ 

ಜರು" ಶಖಿಳಳಬುರಂಬಿಆ ಅ್ರಿಐಬೆಅಸಳು ಬಳಕ ಅಂದ್ ಲ್ರದಿಔ8 
ಇ9ಇ4ೆ: ೪೦ ಜು9ಶಾ? ಲ್ರೂಯಿಚಲಾಲ್ವಿ ಡಶ್ತಾರಾಲಿ ಪರರು ಲುಜಾಯ' ಜರೆ 

ಈಖ. ಈ ಅಜ್ಶಾಯಿಲ್ದಿ ಅಜು೨ಿ ಅಿಜಳಿಕು. ಕ್ವಲೂಖುಶಿಲಿ (ತೆ ನೆಲ 
ಈ... ಜನಿ ಲಶ್ಲಾಅನ್ಲಾು ರಬ ಪರಶಲಂಜಲ್: ರುಡಿ ಆರಿ 

ಎಖುಂಬಾರಿ ಓಜ ಭ್ವನ್ತಿ ಯಔ ಅಜ್ಜೌಜು್ಧ ಬಳಕು ಅಲ್ಲ 
ಲರಿಂಕಾರಾಉೋದೆ' ಇಲಾಶಾಲ್ರಳಾಜಾಜುಲ್ಜು ಜಲ 6ಶುಜರಿ ೧ಲರು ದಿಟ 

ಅದು ವತಿ: 

ಘಂ: ಲೀರುಶ್' ಅಲುಜ್ಞು ಅಬಾಬೆ: ಜಾಂರ್ಟಿ, ಲಿಶ್ತಾ' ಆಣ ಎಬಿ ಅರೆರೆ 

ಈಲಿ- ಅಣಜಿ ಆಯ್ದ ಬಿದೇರಿಜೆ ಹೆಬೂಕಾಖಸೆಐ . ಅಡಿ ಜ್ಞಜ್ಯಾಹದಿ 
ಅಲಗೆ ಲಿಲ್ಪರೆತೌ. ಅಜ್ ಜಲ್ಲಿ ಲೆ 9 ಖಾುಳೀಲಾ?. 530೬8 ಆಜಾ 

ಈ... ನಿತ | ಇಪ ಲಿಜ್ವರತ ಖಡ ಅಶ್ಟು ರಂಧ್ರ ಆರೆರಯ 

ಇಲುಲದಿಲ್ಬಲಿ ಅಅುಬ್ರಿಅ: ಮಿಲುಜ ಈುಶ್ರಯೊಜು]" ರಸ ಹಾಲಾಕಿ 
ಈ. ಎಸ್ಟ ಲೊಕುಚಿ: ಎಲ್ಲರಿಯಳಲಿರು ಜಂಬೆ ಶಕಾರ 

ಬೆರಿ ಖಕ ಆಲೆ ಲಹರಿ ಅರೆರಲಣ್ಯ ಅಿಜಲಿಬು' ಶಬಲ 
ಈವ।.. ಬ ದು. ಅರಠಿರಯದ್ದ ಇಲ್ಕಿಲೂಬೆಜು.. ಬಿಐಜಿ! ಈರಾ ಜೆಜು 

ಜಾಲ. ಜುಂ ದಯ: ಲೀಕುಜೆ' ಅಪ್ರುಅಜಯಆತೆೊಂಯ ಲಾಬಿ. ಅಜುಜಾರೆ 

"ಅಂಬು: ್ರಬಜಸಂಯ ಅುಲಾಂ: ಹಿಲಾಖಬುರೊದಿಜಾ ಅಬ್ಬಾಸ. ಈಂಂ 

ಐಲ. ರಲುಖರುರೂಬಿಜು ಆಜಶೆಸಸಂಜೆ ಈಲಾಐ. ಕರಾಯ ಜ್ ಉಡಿ 
ಬಲಲೆಔಬ ಉರೆರಲ್ಲಿ: ಕಾಠಜು ಉಶೆರಲ್ಲ %ಂಶಾಜ್ಬ್ಯಾರಿಕು ಲಾಕ್ ಜರಿ 
ಯಹಜ ಉಗೊಡ್ ಅಸಾಲ್ಬಿ ಅಿಜುಲುರೂಲಬು ತಯ ರಿಂ ಅಜಲಬ ' 

ಗ. ಸಿಅಖನಿಮವಥಲಜು:. ಭ್ರಯಿಂಜ ಇರುಆ್ಬ ಬಿಬಾಬುರ ಅಂ ಬಿಹು ಲಫಕ್ರಯಿ 

ಅ 9ರುಆಬ ಜಲಾಖಬುರ6ಲಜು ಮಾರಜುಲಿಳೋಲ ಅಶಿಲಬರ್ಕಶಾಜಿ 



598, ಅಂಬ ಅರೇೇನಿಲೆ್ಟಿದಿ. ಕಲುರೆಲಜ ಬಿಲ ಎಜಿ ಆ ಆಶ್ರಾಜ | 

ಆಜಾದಿ. 

ಲಾಸ ಎಣ 

ಜೂಲಿ. 

ಠಂ. 

ಖುಲರೊಖಿಜಾ ಅಜ್ಜೌಜುಕ್ದಿ ಅಲುಆ' ದಿಸೆ ED ಶಾರಜಾರಿಜ್ ಬ್ರ 

ಅದ್ದಿ ಕರರ. ಅಲನ ಸಾಂಯೆಲ್ನಾ6ೀರಾ ಲೀಬೆಅಐ ಜಿಐ ಲಮ | 

ಬುರಜ್ ಬಬರ ಘಟಿ € ಜಖತಿಯಿಲೌಯಿ ಉುರಅಬಿಜಸೆ. ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ 

. ಲಔ. er ರಿಜರಫಾಆಲದಿ. *ಲುಲದಿಆನೆ. ಅ ಅಬಿಕ್ತ 

೬ಡಿ ೭ದೇಕಾಎಆತೆ ಲಲಿ ಐಎಂ ಲತಾ ಲಿದ್ದು 

6೬೨. ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಆಜಾ ಲಿ್ವರಜ್ತಾ ಆಲಿ ಉಮಿಖಜತಬಲ್ಲಿ 

ರರ ಸಿಗಲಿ. ಜು ಧ್ದನಿಜಲೂಡ ಉರ ಬಲ್ಸಿಣ5ೆರಜಬ್ ಕುಲದ; 

ಜ್ಞುವಿಖಸ9ಬು: ಅಸರ ರಯ. ಲಿಲ್ಲ 9 
ಬ್ರಶಿ೨ ಅಸನ ಉರ್ನಿಅಾರಾತಿ ಆೆರಿಲುಶಾ: ಲಾಡಖಎಜ್, ಮರ" 
ಈಡ. Cಮಿಶುಲಾ್ನಎ ಜಅಾರೌ೨ ಅುನ್ಣೌೌಶುಲ. ಬೆಲಿಜಾ 
ಕೈಲು ಕಳಿ. ಅಿಶುಬ್ಬ್ರಿ ಆನಿಜುಮಿಖ ಳೇ "ಅಡಿ 

೮ಐ ಅಶಾಠಿ ಲ್ರಪಿಶಿ ಜ್ಹಾಲೂಯೆಯ ಲಿರುಪಿಸೆ ಉರ8ಬಲ್ದಿ ಆರೆರೆಬಂಜಈ 
pe ಬಡಾ 

ಲ್ರವಿ೨ ಬ ಇಯೆಐ ಅಜ್ ಜುಮಾ ಆರಿರಾರುಂ9ಿಎ. ಅ 
ಕ 

ಇ ್ಸ ಅವಿತ ಅಶ್ಛುಅ:ಅ ಅಪು 

p ಮ 

ಶಾ ಜ್ಮಾ್ ಇರರ ಯಿ 3ಂಬಲ್ವಿ ತ 
p 

ಇರರು ಐಬಿ  ಬವಿಸೆಔ ಯಾವ sat ನಡ ಎರ | | 

ಕ್ಲಶಿಯಶಾಂಖಾ ರುತ ಇಉ . ಲ4ಬಿಬಿ ಬಿದಿ. ಇಐಲ್ಲನ್ಲಿ ಲೊ; ಆಜಿ 
| al 

| ದರು ಶುಲ ರ.ಬೆವಿಲ್ಲಿ. ಆ ಎಧು.  ಬಾಕುಲ್ಧಿರಂಜಿಖ? 

ಈುರಾಖಕ್ಷ ರದಿರಿಕ್ಷಿ ಎಎರಿಎರಾಐಆಗೊಬೊಡೆ ರಜಯ ಆರಿ: 

ಆನೆವಿ ಇುರ್ಟಾ ಹೂಕ್ ಎದ ಶತಿಜರುಲಿರಾಶುಅ ಉ್ರಜಶಿಯ ಉಲಿದ: 

೧೮೬೨ ಇಲಿಆಸರಿ ಅಖಾಳುಲೂಬುಮಬಡಿ ಅಶಾ ಇರಿ ಅಲುಲಲಿ ಜಿಂಶಿ.. 

ಎರಿ ಅರಾಅರಿ ರುಖ! ದಿತಿ ಜಡಿ ಔಪ. ಅರ್ರಿಸಿಲಿ ಆಲಾ: 

ಆತಾಶಾತ್ಚಿರಿ ಅಿ3ಜಕು ಸ ಆಧಿ ಲ 'ರ ತಾರೆ ಅ ಅರರ ಈ “ಐ 

ಅಲುದ್ದಿ ಆವಿಯ ಬದೆಔ ಜಿಟಿಎ: ಆಲಾ ಖಿ ಸಂಯೀಣೆರಾ. 

ಎನ: ಜಾರಿ: ಅಲಾ. €ಜ'ಲನಬುಲ್ಲ ಇರಂರ-ಈಾಲ ಅಲ್ಲಿ 

ಭಷ. 

ಆಲಿ ತೆ ಅಿಲಿಲ೨ಿ ಅಲ್ಪ ಲ್ಯಚಅಿಎಲಿ ಅ್ಯದ್ಧಿಲಿಶ್ಸು ೮ ಾಜಾ 

'ಜ್ವುಲಿ ದಿನ ಜ್ವಿಶಾಖರ ಲಿ ಇರಪ್ಪ ೮ ಆತು. ಅಘಖಅಸಿಬುಕ್ಕಿ ಜಿ 

ಅ ಉತಿಜ ಲಾ ಆಶೆ, ಅಲ್ಲೂದಿಪೆ ಅಜ್ಜುಖ। 
ಗೈ ಅ? ಈ Pe pS ಇ - ಕಾ | 

ಅೂೊರುಅ ಬಲಿಂ ಸ ಜುಲು ೨) ತರಾ ೨೨ಸಿ ಮ 

ಅರಿ 



ಅಂ". ಬರಂವಿತೆನ್ಸಿಬಿ. ಇಜುರೆಆರ್ದೆ ವಿರಿ ಔವಜ ಆಕಿ ಎ ಚಿಶ್ರಾ. 529 

ಔಂ.. 

ಆರಖ ಲ್ಲಿಂ? ಇರೆರಯಿ ಜಿ ಇರ ಈ ಅಜಾಬಿಅಣರಿ; ಜಲ 
ಲ್ವಶ್ಟಾಖಿ-- 

ಇ ಜಳಿಜಯ' ಅರೆರವಿ ಆಶಯ ಉರಿಖ ಸಜ ಜಾಜಿ 
9೨ ಎಇ ಸನಿ ಆರೆರಯಿ ಈರ ಈ ಅಇಜುಬಿಜುಣರಿ ಈ ಆಲ್ಟಿ ಹಿಂ 

ತ್ರಶ್ತ್ರೂರುತ: ಅಂಜ" ದಲಿತ  6ೆಖಿಶಾಲರ್ದಿ: ಉಜೀಯ 
ಫಂ. ಬಿಲ್ಲ ಆರು ಮೊೀಜಜಜಿ. ಲಿಜು ಅರಫಾ ಶೆ ಆರಂ 

ಆಗಲಿ. 

ಇಜುಲ್ಬಾಆಗರೌಲ್ಯ. ಬಿಹು ಆಅರಾಲಿಯಿ' ಶು9ಯೆ ಜಿ ಇಜುಶುರಗೆಕಲ್ಲ. 
» pr ದ್ಯ ಸ po 
-- ಈರಕ್ಟೂಲು ಅಖಾುರೆಲಿಕಾಶ' ಬಾಜಿ? ಬುಬಯಾಡೆ' ಅಬಾ ಬಿಜಾ 

ಮಿಲಿಜಪಿಲಿಜ.- ಅೀಜುಜ್' ಜಲಾಖಿ' ಜಲಿಫಿನ್ಲಿ' ಎನೆಬ್ಬಬ' 
ಪ್ರಜಕ್ನಾಜನಿಕುಖೇಬೆ' ಖರೆ ಘಂಜಬುಲಿಂಅತಾ ಕಲರಿ ಆಂ ಅಲ್ಲಿಅಖಾಲ್ಲಿ. 

. ಅಿರಿಜವುಳುಣಬೆಲಿ ಜಜ್ಞಾಕೌ ಎ8ಲು.... ಲಾಜೊರುಡಿಆಸೆ ಈಂಚೆ' 
3 y ಸ y [4 

ದ್ರಿಬಲ್ಲಿ' ಬಂಕುರ್ಧಿರಅಬಿಜ3 ಬತೆರವಿ ಜೌೇಅವಿಆರಿ: ಜರಿತಿಕಾಲಜು ಬ 
೧ 

ಅಬೆ ಔಯಂಂದಔ ಜುರಾರ  6ಔಜರಿಲಿ: ಅಜಾಶಾಬುಧ. ಬರಿಈೌಕಲಲು 
ತ್ಯ G ಉಬೆ: ಅಬೂರಔ' ಅಶಾಅಂಚಿ' 992ರಾಖ.  ಪೌರುವಿದಿದ್ದಾ. 

ಡಾ P ~ bs ಇ ಷ್ಟ ಡಾ ಣ್ 

ಅಜಖರಿಿಜಾಜುಯಿರ ಇದಂ ದ್ವಿಲಾಉುಸ್ತು ಅರಿದು: 

ಥೆ | ಕ 9 ` ಆ559ಆ:. ಕರಿದ ಆರಿಕ್ರಜಿತೆ' ಲೂಲ್ಮಿಬು ರರರುಜಾಈ ಲ್ಕೆ ಉಡ 
ಗ್ (ಗು ಗೆ ಹಾ ಜೆ | ಶಿ ಉರುಶೊಂ ಡಿ ಬಉಲೀಅ ಆಠಂಬ ಅಮರು ಅಲಂದ ಲಾಜಂಿ 

. ಅಲುದಿದ್ರಿ ಪರಿ... 99 ಉಪುಲರು 'ಜದಿದಿಹತೆ ಉಬೆ ಇಜಾುಬ ಆಸ 

ತ್ 

ಈ: ಬದೊಲ5 ಅರತಾರಿಖ ಕೆ ಅಲಾಲಆಂರುಖಣೆ` ಲಿಬು ಲಿಜಾ' 
ಖು ರು9ಆತೊಯ್ ಜನಿ್ರಿವಿಲ್ಲಿ ಆತೇಯ ಆತೆ ಶತಿ 'ಜವಿಅಅಂಂಔಿಅ- 
ರಿಬೊಖುಲಿ; ಶಾರಿ: ಎಡ 99: ಉಜಂಜಿ ಠಿ 

ಅಬಾಜುಣೆ' ಆಶು ಇಡೆ ಎಜಾದೆ ಪ್ರಜ - ಬುರಜಾಜಾಯ್ಞುನ್ಠಿ ಡಿಕ್ಬಿತೆ 
ಅಶುಟ: ದೆ ಎಂ ಇಲ್ಲಿ ಅಬಿರೇಬಅಔ೦ ಇಂ ಬಿಜಾ 

ಓಣ 
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ಅ ಜವಿಠೆಆಣರಿ ಲಿಜು 8B 

ಇತತ ಎನಿ ಐಚೆಖೌಬುದ್ದಿ ಬಂಜುಕ್ದಿರವಿ೫ ಕು ಬಳ ಅಜ್ಬೂಜೆ . 

ಅಲಿ ಟತಂವಜೆಲದೆ; ಖುನಿ ಬಿಜೆ ವಿರ ಜಸಿ ರೆಿಶಾಆಧಿ ಆ ಅಶ್ರಬಿ.- | 

ದಿನ ಆರಿತಿ. ಈ ಐಔಶ್ತಾಡಿ ಠಬಲ್ದಶ್ನಾಾತಿ: ಇನ್ಬೀ ದು 

ಬಂ ಖಕಾಖಾಶ್ಟಾಯ - ಕ 

ಎ ಜಾಲಿಜಾ ಅಅ ಇ:ದಾರಿಶೌಂ ಅರಿ ಐಲ. ಬಿಜ: ಅಶು 

ವಲ ಅಳ ಅಜ್ಜೌಬುಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಿ ಇಕಔ್ತ. ಎ0 

ಐಅ ಅಬುಖುಲಲದ ಐಾಸಾಜಾಈ ಅಲ್ರಿ ಲಕಕ ರಾಡಿ ಅಬ್ರಿ ಅಆ 

ಈ ಅಠಿಅ ಎಶ 8ಬ ಬಠಿಳುರರಿ೦ಿ ಅಜಜ ಐಂ ದರಿ ತರಾ: 

ಈಲರುಲುದಾಐಔ ಅರು ಐಂ ಲಿಬತಿ.  ಅಚೆಜೌಬುದ್ದಿ ಜಸ 

ಫೂ ಅಜುಅ ಖಲಿ ಅ ುಬಧಠೂ ಲಳ. ಲೊಜುಣೆ. 

ಜವುಳಿ ಮುಳುಣಬೆ ಉಶ್ಲುದ್ದಿಸುಜುಾಬಜೆಅ:ಅ ಾರುಆ ಐಂ ಜಿಲ 

. ಆಜ್ ಔರಿಆಗರಿ ಬಕುಳ. ಅಂಕು ಅಲತಾರಾಜಲರಎ ಎದರು 

ಅತಿಬಂಲದಿ. ಔರಳಿ. ಅಲಖಬುದ ಆಅುಖಲ್ಲಿ ಬಲಿದಲ್ಲಿ ಅಕಿರ 

ಅಂ ಅರತರೋಕ್ಷಿಂ ವಿರಿ ಅನುಜ ಅರಿ. 
p - ತ 

. ಜೊತಕೆಂಚೆ. ಜುಂಯೆಖಳಿ ಅಕುಕ ಲೌಮಿರಲಿ ಅಶಾಆ 

ಚ೦3ಆಾಂಜಿ ಔರ ಈಶಾಬ ಆಉುಕಶೌರಿ ಅಜಗೆಶುಯ್ನಿ ಈದ 

ಅಳಿ; ಬಂತ ಈಶ ಬಾಯ ಅಳವಿ ಐಾರಳಲಾಹ್ೆಐ 

ಅಂಜುವ ಜರಾರವುದಿ ಈಜು೦ ಜಲಿಜ್ಯಾ ಅಜಾ?ಬುಲಿ ಅಕುಠೂಶುಅ 

ಲಿ ಬಂಔಶುಂಲಿ ಅಜ್ಜು ಬಳಿ ಅಖ್ವಿ 

ಕಂ ಐಾುಬರಿಳಿ. ಟೂಜುಲ್ಲರನ್ಲಿ ಜಾಬಲೂಾರಿಕುಬಿ ಉಒಂ್ದ್ದಿ 

ಬೂಜಾಕ್ಠಿರವಬಿಜೆ ಕು ಬಿರ ಅಖುಲಿ ಜವಿಳಅಂಲಿ ಲಿಆ್ೆರಿ ಈಜುಲಿ 

ಅನುಜ ಎಬಡಿಜ ಮಜ್ಯಾ ಬಾ ಅೀಕುಜಿ] ಜರೆ ಅಂ 

ಅವಿ ಲ್ರಜಾರಂದಿಲ್ಲಾದಿ ಅಕುಂಶಿಳಿ ಬುಕು ಅುಧ್ದಿೀಯಯ ಈಜಿ 

ಬಲ ಅಜಿಪಿವಿಖ (ಕೌಶಲದ. ಅಳು ಅಿೀಅಾಅಸದಿ . 
fe 

ಸಿ ಅಖಾಬಿನ್ನಿ ಈಔಲಿ ಬಮಿಂ೦ಔ ಬಶೆರರಿ ದಲಿರಿ ಅಶ್ಲುಶುಯಂಅೀಣಿ 

ವಿ ಇಂಎಬಳಿಲಕಾಕ ಬಿರಿ. ಅಶುಲೂಯಚ ಔಯಾರ್ಗೆ 

ಇಲ್ರತಾಖಆಗೆ ಖುಲಜ್ದುಲನಿಕಲಿ, 

ica 
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ಅಂಬ.  ಬಜುಕ್ಲಿರೆೊಜಿಖೌ ಅಲಜಾಪಿಾಬೆೊನ 6೮8 ಲೃದಿಲ್ವ ಕುಮ 

`“ಲ್ರಶಿತ ಅಲ್ಲಿ ಬಲಿಂ ಪ್ರಿ 'ಅದಿಶ್ರಯಆೋಯ ಅಧಿಂಜಿಜಿರಿ ಸ 

ಅಲಿ. ಯಂತು ಇ ಇನಿ ನಂಜಾದ ಲಅಾಜಾಕ್ಟು ಅರಿತೆ. . ಘ್ 

ಬಿಎ “ಬಕುಬುರೆಕ್ಷಿ ಅಈಿಅಕುಬರ ಖಾದ್ರಿ `ಔಧದಆಸಿಲ ಅಜಾಡಔ 

ಅ. ಥ್ ಅದಿ: ಈದ ಅಜಜಿ ಯಚಬ್ಸಾ ಎರಿ. ಅಬಹಾರಿಖಬೆಲ್ಲ 

ಇರಾಖೈೆಉುಲುದಲ್ದಿ ಯದಿ ದೆಲ್ಲಿ 909 ಬಲ್ಜದ್ದಿ ರಫಿ 

ಅಖಿಲ 'ಅರುಲಾಯೆ. .ಲಿ೨೫ಾರರಿಯ ಅದ್ದಿ ಬರಲ್ಲ ಆತ 

ಆಲು. 'ಬಲುಶ್ತಾಯ- ಖಳಿಖೊಕುವಿ್ಲೂ ಈರ್ * ಕುಯ್ದ ಅಮಟೆ 

ಜುಪತದುದ್ಲಿ 'ಔಿರಿಕೆ 'ದಯಶ್ಟಾಯ ಬಿರುದ 'ಅಿಇಕ್ಷಿಲ್ಲಲಿಕೆ ಓಳು 

ಅಖರದಿ. 

ಈ. ಜದೆಮಂಂಔ ಬಜಾರಿ ಇಶುಲರಿ ಜಔಮಿನ್ದಿಖಲ ಬಾರಿ ೫ 
5೧ 'ಲ್ರಜಜೌಲುಲ್ದಿ ಪುಠ ಅಕುಂಐದಔ ಊಟಲಾದ್ವಿ 'ಬಲುದಿಉು 

ಜಂ ಜವುಳಿ ವಕೀಣೊಬೆ ಅಜಬುಂರಕ ಅಲಾಲರಿ ಅಮಿಂಕಸೊಬನೇಣಿ 

ಡ. ಜಔಮಿಕಿಖಾಬಿ ಎಬೂರಲಜಿ.  ಔಜಟಿ ಬೂಲುದ್ದಿರೊಯೆ ಇಲಾಜದಿ 6 

ಮಂಜಿ ಲಾರ ಆರ ಶ್ರದ್ಧಿ ನಿಳಿಖಲದಿ ಅನ್ನೂ ಖುನ್ಟಿಆಗೆರಿ ಹೆ 

ಲುಖಾಯಿ ಜರರಿ. 

ಔಂ. ಅಲ್ರಿ ಉದ್ದಿ 99 ಅಜರ್ 9 ಘಂಟಿ ರಕೌದುಲುಜಾಯಿ ಔತ. 

ಈಡ. ಔದಾಲೆ ಬರವ ಅಯಿಬ್ಬಬ ಪ್ರಲಿಕ್ಠಾಖಲಿಕಾಖೊಬೆದಿ ಶ್ರ ಅಲಾ 

ರರ ಅಜಾ ಇರಲ 'ಯುಶಾಂಶ 6) ಈದುಜು ಇರು. 

ಈ. ಲಾಡಿ ಜಮಿಳಿನ್ನಿ ಇಡೆಜ್ವದ ಜ್ರೀಬಿಜಾ ಖರ ಅ ಬೋಜಿ ಕಶ್ತಾಪ್ರಕಾಡಿ 

ಪ್ಲ. ಅರು ಐಂ ಇಔರಿ. ಪ್ರೌಲಸ್ಟಾಚೆ ಅಟೆಬ್ದಬವಿಳುಟೆ ಅಖಾರ 

ಪರರುಲ್ಲಿ ಠಂ ಅಲ್ರತಿಬಿ ಇಲಾಲ ಬಿಐ ಓಂ ಬಿರಿ ಪಂತ. 

೧೫9 
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ಇ್ರರೆ ಜನ್ನಿ ಆದ್ರಿಲೆ ಈಗೆ ಇಜುರೆಉರುದೆ ವಿರಿ 

4 ಕಾಕಡಾ 17110 Ere 

೫ ಜರೇಅನಿಲೆ್ದಿಯ 

ಅಲ್ಲರಿ ಶುಜ ಬೆಂ ಖೆ ಖಾರ ಜರ ಜನೆ ಇದೆಬಜೆ ಬ್ರಿಬಲೃಜೆ 

ಬಿಜುೊಬದಿ ಇಲ್ರ5 ಕುಬಿ ಚುವ್ರಿಲಜು ಲೂರುದ್ದಿರದ್ದಿ ಈರಾ 
ಬೆಕ್ಲಿ ಅಜುರೆಅಮೊಲೆ ಲಿ ಜಾವಾಲ್ತಿ ಅರಿವು ತಟ 
ಬಲುಬಿಂ  ಜುಮುಂತ್ರಿಪಾಂ2 ಬರಿ ಶಾಲು ದಎಲಿ ಆರಲಿಶ್ರಾಎಆಸ೦ಲ್ಟ 

ಒಬ ಬರ ಡೇ ಜಲಯ 85 ಇಲಲದ ಅಲಜುಜೆ 
ಅಬೆ ಅಬುಅರಲ್ದಾ ಮಿಲಿ €ವೆಜ್ಜಿಬೆ ದ್ರನ್ನಾಚುಕಂಬೆ ಅಭೂರಲಇ್ದಾ 
ಈಅರಾಲರಿ ಈಜ್ತಾಅ್ರತುಯಿಲ್ದಿ ಉತಾರ; ತ್ ೨೨5). 

ಅ೦ಿಲಿಂಳಾರು ುಆನೊದ.. ಬರ ಘೊಬುವಿೀಅಳಾ . ೪39 ಜಶಾಜಶ್ತಾ 
ಆಲ್ಲಿ ಬಾರತ ಐ9 ದಿದ ನಿಭಾಜ್ ಓಡಿ ಕಾಳಾಡ್ರ ಅನೆ ಜುಬಲಸರಿ | 

ಜಡಿ ಭಲಿ ಅಬ, ಜಂ ಡಿಯ ನಂಬಿ ಆ 
ಬುಶಾಬಿಜಾಳಾಲ್ದಿ ಉತ್ಛಳುವಿಲ ಡರ್ಟಿ ಜಂಬ ಬುಖುದೊಂರದ 

ಅಲಬಿಲ್ಲ ಜಟೆ ಜಲುಲಲ್ದಿ ಅಯೆಬ್ರಿಜೆ ದ್ರಲನಾಣಬಿರುಟೆಲಯ ಡಿಕ್ಲುಲ್ಲಿ 
ಇಲ್ಲಿಯ ಾಲುಆಾಚಿಂ ಬಳಪ ಎರು. ಈಜ್ಲೌ ಬುದ್ದ ಎಷ 

ಬ್ರೆಬಜಾಜರಿಕುಜೊಬೆ ನನೆ ಹ್ ಜಲಾಜಬಾರಔ ರವದಿಜಾರಿಲ್ಲು 
ಲಾಜ ಜಲಾಯೆ ಬಂಲಾಔ ರಿ ಪ್ರೌಬಶ್ಠಾಖಘ ಕ ಖತೊಬೆ ಜರ ೊಬುರಿ 
ಇಂ ಲಿಪಿಅಾಂಲಿ. ಇಕ್ಕಿಗೆ ರಡಿ ದೀಜೆ ರಲಿದೇಈಳ್ಛರಿ ಲೆ ರು 
ಅಡ ಬಾದಿ ಜಬ (ಈ ಎಳಿ ಅನಿಿಖಾನಿ ಕಾ ಈಗ ಲಿಂ 
ಅಲಿಷ್ಠ ಅನಿಸಿ ಲಿರೊಜಿ ಐಲ ಆಡ್ ಬುರೆಜಾಜಾುಬಿ *ಲಾಂಲಾಯೆ 
ಹು ಅ ದಿಶಬ್ಧ ಅಬಿ ದಿ ಬಿಲಾಬಿಲ್ಲಾ ಆನಂಆ ಅಲ್ಲಿನ ಜೆ ಇರುಅ' 

ಘ- ೪೫ ಜಿಳು ದೆ 6ಎ ಉ.ಣ59 ಠಿಶಬಲ್ಲಂರಿ. ಅರುಲ ಉತ 
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ಜಲದ ರಜರಿಖಐ ಬರಲಿ ಆನಿಶೂಜಿವಿ ಅಜ್ಲೌಬುಲ್ದಿ ಎಧೀಬೆ 

ಅರು ಅಔಿನ್ಷಿಜಾಲಿ೦ ಉಯೆಲ್ಚ ಇಲ ಲೀಬೆೌ ಅಜಔ ಬಜಾರಿ 

ಬುಕು ಲಿಖಾಶಾುಶ್ಞುಖಔಿ ಸ 

ಅಜ್ಖೌಚಯಿದ್ದ ಜೂಕುದ್ದಿರಂಬಿಲೌ ಂದಿಯಂಯರುಲ್ಲಿ ಕಲರ 823 
ಕ್ರಿಜೆಕುಪಾ ಅರುದಿ ಅಶದ್ಧಿಜಾ ದರಿಖಲಿುರಿ ಅಶಾಬಧಿ ಲಂ Me 4 

9 

ಈಠಜುಂಬಲ್ಬಿಯ ರರ ಬೆರಿಜು ಇಷ ಬತಾ ನಖುಶುಜಿರಿ ಆ೧ಜರಿ 

ಅ೮ದು ಹಲ್ರಣುಜಾ ರರಾಜ ಅಲ್ಲಿಖಾಯ ಜರ ಈ ೮ಟ್ವಾತರು-. ಲಾಲು 
ಹು [co 

ಅಂ ಅಖರ್ಗಲ್ರಿಲಿ ಆಲಾ ನ ಎಲ್ಲರಿಎಘುಜಸಂಬೆ 6ಜುೂೂರಕು ಅಜಿ 

ಪ್ರಿಲಾಯಾ ಔತ ೮ಜಿ: ಬಿ ಅಲಾಜರ ಈ ಔಖೌಬಕ್ಷಅಂಲರಜೆ ಈರ 
ಈಾ ಲರಿಖೌಚಿಶಿಖಿ (ಆಂ ಲೂ ಇಡ ಲಳ ಉಾಬ 9300 ದ ಅಲಲ 

ಅರ ತಾಯೆ ಜಲ ಅಲಲ್ಲಿ ಇಬಜಾ ಬಿಔಜ] ಆಆನಿಶಾಬೆಬು: ಜಿಲ 

ಖೌಬು ಮಸ್ಕಾ ಲಾಸ ವೇ ಬಳುಖುರೆಕ್ಸು ಅಔಔಆ ಅನಲ 
6ನ್ನಿಜು ಬರೆಘಂಬುಲಿಲತಾ ಲಅರಿ ಅಕ್ನಿಶಾಡಲ್ಲ ಜಪ್ಲುಖಕುವ ಬದು 
ಅಮಿಂಕು] ಎಲ್ದಜಾರಿದೆಆ್ಸೆ ಆದರ ಡ್ ಜಜ್ಜಿ ಬರ ಖ್ ದಲು 
ಇಅದಿಆತೆ ಅಶ್ಟು ಇಲಿಔಜೂಾಬಲ್ಬುಡಿ ೮೮೫ಆಗಾಬೆ ಅಬಾರಲಿ 

ಬಿಜಖರಿಬ ಜರ್ 
ಅಜೆಖೌಬುನ್ಠ ಡಡ ಇರುಜಾಾಖಿರ್ಪ್ಟ ರೊಬಬಂಬಿಜ] ಇಲಾಆತಂಜಾರೆ 

ಬೌ ಇಲೀಿಜು ತಳು ರಲುಲ್ದಿ ಜಾ್ರಬತಲಾ ಉರೆರೆದು ಜ್ಯಾಲಾ 
ಅವಿ ಅಖಾರ ಅನ್ಷಿವಿಎ ಶು ಬಿನ ಡೈಶ್ಲಾಸಾಜುಇಬತೆ ಕಾಬಾ 

ಇಲುಸ್ವ್ರ ಐತ ಜಲದ ಜ್ರ ಬುಜಶೆ ನ ಜಲಾ TAN 6ಬಿ. 
ಬ್ಲಾ ಅಳುವಿಜ್ಣ ಅಮಿ ಹೆಯಿನಿಅಾಜಾದ್ರಿದ್ದಿ ಶಿಖಾ ಜಾದ್ರಿದ್ದಿ ಜುರೆ ಈ 

ಐಜಣೆಕುಲರ ಜಶೌಬ್ಬರ್ರಿ ಯುರ ಠೌಜಿಜ್ ಇಶಾಬರಿ ಇಅುಲಿಐ9ರಾು - 'ಜದೆಣ 

ದಿನ್ನಿ ಅಡೆಜ್ಬಬವಿಕು ಬೆದೆ ಔಖಾಂದಿ ಅಜಾದಔ ಎಠೇಬೆ ಬಜಿ 

ಅಡಿ ಜಕಾಖಾಶಖ ಅರಿಸ ಅಬೆ? 95% ಲಾಲಾ ಜಜುಂಬುಲೆದಿ 
ಐಇಡಿ ಅಅದಔ ಉಣಿಂ ರಲ ಜಿಶಾಲಚ ಅರೋಲ್ಟಆೆ ಅಇಜಲಿ 
ಐ ಎಮಿ ಶಿಾರುಅಖಾರ್ದುವವೆ ಬಿಜಲಿಬ ಅಚರಿ. 

೨9 ರಿಜಲಿಜೂಲಕ' ಅಜಜಿ ಅಲ್ಲೂವಿಶ ಜ್ಞಜ್ಜಲಕುಲಿಲ್ 
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ದಜ ಡಿಖೆಖ ಅಶ್ತಿಇಬುರಿ ಈ ಅಶುಅ ಬಿವಿಬಿ "ಅಿಜೆಲಲ್ಠ; 

ಅರು ಬಲಿಲಬಾಯಜಗಿ ರತ ಜೆಲ್ಲಿ ಶಾರಿ ಇಡಿ 

ಇದ್ದಿಜೂಯ ತ ಅಮುಬಖರು ಅಅಲಿಲ್ಲ ಅಲಾಲ ಬಿಟಿಆಗೆ.ಲ್ರಲ್ಪದಿ ಐರಿಲ್ಲಾ 

“- ೧೦ ಬುಶಾಲಿತಿ. ಲಲ 69 ಅಂಬೆ. ಔರು 

ಬಾಗಾ: 6೦ ಜರ ಅಲಲ ಔಲ್ಲ 6 ಇಲುಂರುಲ್ ಅಜಾಬೆಂ 
ಅಂಟೆಜತೆ ಈಔಯದ್ದಿ ಜಾಶಾಖಾಲುಾಲಡಿ ಬವೆಯಿ ಈ ಜವಿಳಿಅಂಜ 

ಶಬದ ಆಲೌಬ 99 ಬರುಲಾ ಮುರ ಈಯಲಗೆ ಅಲೆರುಯುರೂಯಕೆ 

ಬಕುಳ. 
"9 ; 

ಅರುಣಿ ದಠಬೆ ಅಲನಿಯಾಕುಗೊಟಿ ಬಶುಸಬಿಖ ಅಬೆ 
ಲಾಬಿ ರಾಟಿ ಅಜರ ಕಲಾಂ ಬೊಲಾಯಿ ಲೀಬೆಯ '`ಬೆಯಿಲ್ಲ 

ಅರಾ ಈಯಿಲ್ನಿ  ಶ್ಲಾಫ್ಲೀಯಂ. ಅಜಚೆನೌಬುದ್ಲ ಉರಿದ ಆ ದರು 
ಶಾಜೆ ರಿದಿಾ ಕುರುಂಬ ಔಔಲಲ್ಯಡ ಅಜಾ ಡಲ ಈಟಿ ಅಜಾಅ 

ಜತಿಲರು ಇಜುಅ ಈದಿ ಜಲೆ ಲದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲಿ ಅಣ 

ಅಡೆಬ್ಬಬೆ ಪ್ರಿಬರ್ಬಬವಿಕುಜೋ ಅಾಬೆಂಡ ಮಲ್ಲಿ ಖಾ ಜಯಾ 

ಅಲಾಲ ಲಎಘುರಣೂಬೆ ಎಬಾರಔಅಬಿಂಲತ ಹಯ ವ್ವಾಯೆಯ. ' ಜಠರ 

ಇರಾಡಿಆಲ್ಬ ಛಲ ಪಾರ ಕೌಂಬುಲೀಲಾ ಎಲ್ಲನಿಐಘುಳುಆಸಬೆ೦ ಇರಲಿ 

ಡಿವಿಲ ೮% ಬಾಜ್ ಬಕ ಲ್ರಶೆಜ್ಯಾ ಪ್ರಬಳಜವಿಕುಖೊಬಿ 

. ಅಬಾರಔ ಅಾಜೆಐ. ಪಯ್ಕಿ ಜಿಣಿ ಔಯಲ್ಲಿ ಆಬಿಜಿ: ಉಗ್ರತೆ ̀ 

ಯಢಾಜಾಾಶಾಣಣೆ ಅಬಿ ಜಳ ಜಲ ಔಲಜಜವಿಕುಸೊಬ ಅಲು ' 

ಅರಔ ಬತೆರೊಜುರಿ ಇ ಜು ಜಾಲಾಚೆ್ಲ್ಲಿ; 'ಯ09ಂಜೂಶಾಣ್ ' 

ಜಲ ಕ್ರರ್ರದುದಿ ಕಲಾಯಿ ಕುಲ್ನಿವಿತಔ ಕಾಮದ ಬರುಸುಭತ 

ಕಿಖೊೋಬೆ್್ಲ ಲೆ ಎಲರೆಯವುಳುಣೊಟೆಅದಿ. 
ಅನ ನಿಖಾಔ ಅಖುಟ ಅಜಾದರ ಪರಾರಿ ಇತಾಶುಜ್ ' 

ಬಲೆ ಅಯುಕೆಾರಾಖರಿ ಇಲಾಯಿಂಖ9ಡಿ ಈವ ಉಳ ಅಲಿ ರಿತಿ? 

ಐ ಬುಖಠಔೆಐಖ್ ಜುಲ ಇಲ್ಲರಿಜುಲಣಬೆಲಿ ಕುಮಾ ಅಶು ' 

ಆವಿ ಬಹರಿ ದಿ ಐಂ ಅವಿ ದಿಶೌಬ ಅಣೂಬಿಯ 2041 ಣೆ 

ಅಮುಲ್ ಬೂಲಾರಾಲಖರಿ ಬಿಶಾಯಾದೆಕ್ತಾ ಏಂ ಈಜ್ಲುಬುಲ್ಧಿ ಇಲಾಲಿ 

ಬಮಿಂರಿಖೆ ಬರಿ ಅಜಾಸ್ಥೂರಿಶ. 
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ಈ 
ಅೀಜುಜಿ ಈಬುಲೂಬಿಣಿ' ಆಶುಅ' ಜನಿಳಟಜಲಿೀ ಜಾಬಿಜಾ 

ಇಚುಲಿಜಗರಿ' ಠಂ ಬರಿ ಖೊಯರು ಅಬೂ. ಅಜಜ 

ಬುನ್ಧ ಅ ಇರುಲ ಇಬುಜಖಧಿ ಅಜ] ಖರಂಜಜಾ ಖಾತ ಅುಲಿದೇಿ 

ಇಬುಜಖಯರಿ ಆಕ್ರಖ್ರಾಲಿ ಶಾರದ ಹುರಿ ಅಜ. ಬುಲೀರಣ್ ಈ 

ಐನ್ನಲ್ಧ ಬಾರೂಾಖಾಖಗೆದ್ಟಿ . 

ಇಇ ಜಾಖಔ'ಜಂ ಅಶುಅ: ೧೫ ಯ್ರಶ್ಟಾ ಶುಂಜಾಾಜನುಜ್' ಆತೆ 

ಅಜಬಿಜಯಿ ಅಲ: ಆಶಾಜೊಾಲಾ ರಜಬ ಅಮಖಾಬರಿ ೨9ಜಲ್ಯ ಈ 

6೭3 ಅಜ್ಸೌಜುದ್ದಿ ಧೂಯೆ : ಜೂಲಾರಾಜಣ ಇಲಲ ಔಸಿ 
ಉಡ ಬಿಅ ೮ಜರಿಜಯ ಇಲಲ ಹಯ ಆಗೆ ಆಜೂ ರರ ೪೦ ಜತರಾಬೆಯ 

- ಜಾಂ ಜೊರುಡಿ ಅಲ್ದ: ಅಶಾಔ ೨ಬುಖಐಲಿ ಅಂತ್ ಡಿಜೌಬ ಲಾರಿ 
ಅಜಾ ಇಜಾಾರಶಾ- ಡಯಾದಿಕಾತ ನಿಜ ಅಲಿ ಡ.ರಶಾನ್ರಿ ಅಬಿಶುಕುಂಿ 

ಅಲುಡಔ ಜಶಾರುಅಾಳಾ ಔಶುಬ ಇಬ ಎಲುಕಿ ಕಹತ ಕುಕ ಲಿಐಲ್ದೀಅಇ 

ಹುಂ ಬಿಬಿ ಬಿಖ್ಲಾರಃ ಫಲದ ಅಶಾಅ೦ 658. 
ಅರ್ ಅಅ ಇಹಾಚ' ದಂಗ ತೆ ಅಬೂರದಿ ವಿರೂಖಾಜಾನಖ 

ಈ 99ಜ್ೆ ಅಜುಜು €ಲದ್ದಿರ್ರೂ ಯೆ ಈ ಇರುಂರುಅ ಕುಲಲಲ 
. ಅಯಿಆಗೆ ಈಜಿ ಈ ಅಬುಜುಜರಿ ಇಜಾಲ್ಮ(ಈಶಾಧ್ರಿ ೀಯೆಬ::  ಅದುಅಜಸೆ 
ಅನ್ದಿಖು ರಬಿ: ಆತ್ವಿಶ್ತಾಲಿಶಾ ಲಲಿ ಈ ಲಕಿರಿಳ ಲಿದ್ರಿಜೀಖು ಅನು 
ಬು ತೋ ಅ ಈ ಆಶಾಲಅನುರು ಜದಿವು ಅಬುಖಂಯಜಸೆ 

ಎ೭ ಈ ರ ಅಾುಲರಿ ಶು ಬರಿ. 

ಅಜ್ವು 9 ಅಮರಡಿ ಅಅ್ರಅಯ ಬಡೆರಜರ ಜರಿ. ಅಹುಜಲಿ' ಯಿಚ್ಯಾ 
ek ಸ ೧ ಇ ಐ "ಅಲಿ. ಅಜ್ಪೌಯಿಲ್ಲಿ ಬಲೂಣಾಔ ಅಜುರೆ' ಖೆಜುರಓವಿ: ರಾಬ್ 

ರುದ ಅಶುಅ ಅಬು ದ್ವಿಜಾಂಲಾಲಾು ದಿ 629. ಉಪರಿ 

ಇತ ಐತೇ ಲ್ಲ ಅರಿ ಅ೬ಲ್ಬ ಪಠೂರಿಕತ6 ಅಖಲೌಜುದ್ಧಿ ಅ 
ಅಜ್ಜರ ಐತಿಹ್' ಜತಿ 2೪.ುದ್ಧಾಖ ಜಾಈ ಲಿಜಾರ್ಲಈ ಬುಜ: ಲದ 

ಸ್ರ ಅರು ಪ ನಂದಿ ಈಚಬ ಬ್ರೈಜನ್ನಾಜಲಿಕು೫ಬೆ 

6೮ ಜರೆ ಬಿ ಅಖುಲ' ಲೌಜು ಜಅಫಲಿತಿ.. ಬ್ಲಾಜೊರುದಿಲ್ಲೂ 

ಈಜ್ತೂಯ ಓಟುರಿಲೆ ಜದ ಅಖಾುದ್ಮಿಶಾ ಅಖುದಿಲ್ದಿ ಅರು. 

ರ 
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ಅಂ. ಮುನಿ್ದ ಬ್ರಿಬಜ್ಯಾಜಲಿಕುಖಸೊಬೊದೆ ೨೮೧೦೨) ಆಶಾಖಾರಾಂ *ಜರ 4೦ 
ಜರಜಲಿ ಅಭ್ರುಮಿಜಲಲಿ ಉರಿ ಆ€೦ ಬರಿತಿಳಾ ಉಬೆ ರಿತಿ 
ಇದ್ದಿರಜ್ ಅರೆಫ್ಂ ಜಾರೆ ಅವಿ ಬೂಕುಕ್ಷಿಲ ಫೈ ನಿಶೆ ರುಜೆ, 2 

ಅಂ. ದರಣಿ ಉಣ ಔಶುರಿ ಶದಿಬ್ಬಲಂ ಕ? ಅಲಗ, 99 ಇಲ 
ಅಸ್ತ" ಅಬಾಲ ತಿ ಬಫೀಲಖಾ ಅಿದೆಖೆ: ನುಮೊಕ್ಕಿಜೌಯಲಿ ಈ .. cE 

; ಆದಿಯುಗಾಜಬಿಂ ಬ್ರೀಬಿಜ್ಠಾಖಔಿ ಕಾಖೊಾಬೆ ಅಬಾರಔ ಜಟ ಆರಿ ಬಳ್ರಿಲ್ಲು 
ಧಿತಾಲಾನ್ರಿ ಲಿಲಾ ಕಲಿ: (೪ ಕಾಣೊಬೊಂೆ' ಬಲಾ 

ಬ್ಹಳುಯಿಬಿ ಲ್ರಜುಂ ಬುರಲಿಜಜಾಲ್ಲಿ ಇಲ್ಕಿರಿಐ ಕಾರ ಜಂ ' ಬಲ್ಬು 
€ದಿರಿು. 

೮೫6೪. ಈಜ್ಶೌಬುದ್ದಿ ಲಜಶಿಬಾರೆಕ್ಸು ಅತಾ! ಅಜಾಲಕೌಲ. ರಾಜ 
ಹಾ ಅಖಾರಕಜಿ್ಷಿ ಅ್ಲರಿಐರಕುಣೊಬೆಿ ಕಠ 

ಲಿ. ಬ್ರೀಜಜ್ಫಾಆರಿಅ ಗೊಬೆ ಬ್ರ ಅಜ. ಲಿಜುಬಜಾರಜ್ಞು ಆನಿ 

ಅಜುಬ್ರಿಜ ಅರಬಿ ಔಖಬ ಅರ್ ಬ್ರರದಿಎದ್ದ ಲಜಳಿಬರಲ್ಲು 
ಮಮಿಜಾಲಾನಿನ3ರ ಲಜುಜಿ ಲೆರಿಖಜ, ಡಬ, ಆರಿತಾ. ಲ್ವ ಘಟ 

ಅಂ: 59೮ 6ಎಬರಜ್ಲನಿಲಿ ಆರಾರಣ್ ಲ9೮ಡಿ್ದ. ಜ್ ಸ 
ಜಡಿ ಎಲ್ಲರಿಜಪಿಕುಣೊಬೊಲ ಜಾಯ ಕಿಅ೫ ಬರಾಲಾ? 
ಬಾಯಿಗೆ: ಅಜಾಲಿಳಕು ಅಂಕು ಎಂರಿಜಾಜಿಜ ಸ 
ಶ್ರ ಹೂಂ ಪ್ರಿಜನ್ನಜಲಿಕುಣೂಬೆ: ಉತ್ ಬಾಲ್ರ ಲ್ಲಲಾುತಲಿಜ ಜು? L 

ಅಲ್ಲಲಿಖಔ್'ಕುಜಬೆ 1 ಅಬೂರಲ್ನಾ ಐುಮಿ ಜುರ9ರು.. 

ಈ 

೦ 6) 6 ಬ ದ್ದೆ 

D0 OOS Dace cmc 

ಛಾ, ಗ ರ ಎ, ಪಸ ಜ್ರಜಾಡಾ ಜರಆ್9 ರ 1. 

ಅಜಜ: ER ಲ್ರಜಾಣ ಅಪ್ರ ಎಸ ೭ ನಟಿ ಬ್ರೂಯಿ ಎ 
ಅ. ಕ್ಯ. ಪ್ಯಬಿಂಯ ಕವನವ ಮಯಾ ಧದ ಯಿ ಅ್ಟಲತ' 

ಯತೆ ಲಿಜಿಜ ಜಾಲ್ಲಿ, ರಲಲ ಕಂ ಆಶ್ರಾಣ ' 

6; | ಈಜ್ಜಬುದ್ಧಿ, ಕಿಜರಿಔ ಆ, ಆಠೀಕುಲರಈ cw 

ಈ 3 'ಅಲಾದಿ ಆಲಿ: ಲರಿಎ ಈ ಉಕ ಊಬೊಬೆ ಉತ; 
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ಮ್ ಅದೆ ೮55 6 ಇಜು ್ರದ್ಧಿಯಂಯೆ ಈದೌಲ 6506 

ಔಸಿ ರ) ಇರ್ದಾದಲಿಕುಕಸಅದತದ ಅಲ್ರಿ ಅಶುದಿ: ಹಿ ಬ್ರಬುರ 

ಜಾರಶ್: ಚಾ ಎಕ್ 99೧೧6] ಔಜರಿಬವಿ 

ಬಿಬಿಕ್ನಾಜರಿಕುಅಅಚೆ , ಚುರ ಘೊಬುಲಅಅು' ಅ೭ದಿಬವುಕು-ಸಿಬಿ 

eಖಾರನಔಿ ಜರಿ ಕರಾಚಿಯ: ಜಲ' ಅದ ಜೆಬ್ರಿಜ್' 

ರಾಗ. ಜರಿ ಬಸರಿ ಪ 6ಎ: ಲಾರುಜೈ ಲೋಖ 

ಬಅಖದಿಬವ: ಇಲ್ಲಲಿಎಧಾಕಾಖಸೊಬೆ : ಅಐಂರಲಆಗೆದಿ* 

೮ಈಲುಆಬೆ' 45 ಒಬಳಿರಂಅಜತಿ ಅಖುರಿ ಸಾಥಾನ 

ಜ್ಞಔಿಶುಲಿ ಆಲದ ಎತರ ಇ ಬಿಜ್] ಅಲಿ `ಬಶಔಿ: ಬುಲಲಜ 

ಅಜಖ್ಲಯುಲ್ಟಿ ಲ್ಕ” ಸ ಅರ ಅಜಯ: ಲಾಲ್: ಭಯಂ 

ವಿಜೆ: ಜಾರ ರಾಗದ ಐಶ್ ರ್ ದಾಡಿ ಲ್ರಶ್ರಾಯಿ್9 

ಅಶು 3 ಎಂ ನಖಯ ಬಡ ಲ್ಯ: ಇರುಲ್ಲ.ಒತೆ ಅಸ್ಟೂಚೆ ತ್ರಜ್ತಾಶಾ 

ಇಐಟಂಆಸರಿ' ಇಸಾ ಜಡ ಎವಿ ಶಾರಈ: ಅಡೆಲಿಆ ಜ್ಯಜ್ಞಾರೆಲ. ಆಯು ಚಾಬ್ರಿದಿ. 

ಅರ ಅರಾ ಕಜುಲ್ಲಿಖಶು ಬ್ರಂಯೆಲಾಠ,: ಜಯದ 

ಅಯಯ ಅಿಬಿಲಿ ಬಲು ಅಸು: ಅಪಾ ೨೮7೮ ೦ಆಾರಾ ಇಲುಲಾಾಜನಕ್ಕಿ 

ಎಡ ಲ್ಲಿ ಈ ೫೮  ಅಅೂಕುಯಿ' ಏಶುಲಲಿಶಕಾಶುಖಾಅ 

ಮುಲು ವಾಮ ಅಅತಕುವಿ: ಅಜಿಲ ಅನಿ ಇಖುಇಜುಃ : ಅಶು 

ಅರಾ), ಆಬಾ ಅಕಿಳಬರಿ' ಬೆಲ್ಲಿಪ್ಲುಲಿಶಾಲದಿ 

ಬಾಗಾ ಆಲು ಜಬ ದಜ ಕಾರ: ಅಶುಲಬಿ ಖೌಬು :೨ಈ. ಮುರ ಆೂಎ 

ಇರುಆ್ಬಣಇ್ ಖುದಾ. ಬ್ಲಾಲಿಪಂತುದಿಲ್ಲಾ: ಖಾ. 

ಜಾನ ತಾಡಿದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ ನದು": ಅಲಿಚಶಾ ಅಲ್ಲೆ. ಎರಿ 

ಐಮಿ ಎನೂ: ಇಲುಆರಿತಾಶಾ ಎದಿ. ಲಿಇಂದ್ಪ |ಉುಬುರಿಜ್ 

ಏಂ ಶಾಹು) ಆಆ ಜರು ಲ್ಮಿಲಿಕ್ವಾ ಅತ: ಉಲುಶುಜ ದ. ಅಬ ಬುಲಿ 

ಖುರತಿಕು: 

ಖದವುರೆ ತಾನಿ ಎಂಬ ಅಜುಲ್ರಿರಿರ ೮೮೮ 

ಭ್ವಸ್ರಾಖಸತೆವಿ ಐಜಿ ಇಲುರ್ನಿದಾ ಅಬಿ ಅಳೂೂಬಬೊಕುಅ ಭಟ: 

Ses 



588 ಈ ಆ35ಿಶರ್ದಿಬಿ: ಅಲುಔಲದಿ ಬಿರಿ ಆದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿ. 

ಅಮಾ. ಲಿಬಠಿಜೆ ಈಧ್ಟಿ ಜರೋಲ್ಞಲಸ ಇಡ ಅಜಾರು ಔಈರು.. 

ಅಂ. ಲಿರುಜಗ ಭನ್ವಿಸಂದ ಔಣ ಇವು ಬುರಫ ಆನ್ಲಿಜಿಕ್ಟುಯ ಅಜ್ಖೌಯದ್ದಿ 

ಜಲ ಲು 4೮ ಲಿಲಾ ಬೆಯರಿಖ ಪಾಲರ ಲಂ ಲಬ 

ಆಜಕಾೂಶಖಾಜಾಲ ಶಾರಿ ಆವ ಇಂ ಲೆಜಾ ಪ್ರೀಲಸ್ಫಾ ಲರ ಕಾಯೆ 

ಲಾ. ಪಲ ಈಂಅಜಾಛಾಂಂಡತ್ ಖಾಹೌಬುರವಾ ಲೆ... ಲೀಾಕುಜಗೆ 

2 ಜಿದ್ದಿ. ಶೂ ಅಈು *ಇಬಬೂಖೆ -ಬಲಿಬವಿರಿ ಹಹಲಿಜ್ಲು ಉಕ 

ಆ. ಜಲದ ಲೆಲಿಬ ಇಗ ಸೋದೆ ಶ್ರುಕ್ಲೀಲಔ ಆಲಿಲೋ ಐ. ಈಶ 

ಪ್ಸ್ದ್ರಿ ಥಿರ್ ಲೆಜ್ರುದ್ಧಿಯಿ ಬಳಿ ಅಲಕು೨ಗಂಬಿ: ಅಖಲರೆ? ಕೂರ ಡ್ 

ಅ್ಣ* ಬ ಆ ನೀಚ ಅತುಬರಶ್ವಾಯೂಜಿ: ಯುತಿಕಾಖ ಬೆ 

ಐಜಾಜಿ ಉಲ ನಖೂಬೆಪು ಅವಳಿವುಬಯೊಬೆೊಲ ಉರಅಂಶುಅ 

ಲಭ. ಖಳ ರೂಂಶಾಜ್ಲಲ್ಬ. ಅಶ ಹಿ ತಿಕ್ಕಿ ಅಲಿ. ಲಾರುಶ್ ಜ6ಔ 

ದೆಎಂಆಡ! ಬಿಪ್ರಿಕು ಅಂದಿನ ಬಮುತವಾಕಾಣೊಬೆ 56 *ರಾಲ್ಬ 

ಜಬದೆಾಂದಿಜೆ ಧಡ ಅಂನೆ ಜಿ ರಜ್ಅ ಜಮಾ 

ಛಾ ಗಾಲ್ ರದ ಜಾಲ್ ದೆ ಇರುಲ್ಬ೦ಿ ಅಿಲಅ ರ೬ಅಜಿಲಿ ಅಟರ 

ಆಶುಲನಿತಿಕು. pa 

ಅ 

ಊ್ರಿ... ಆನತ. ಲಿಂ ಬೊಕುಲಔ ೨3 ಕಜಲ್ ಎಲಾ ಬರಲಿ ಆತೆ 

ಈ. ಅನಿ ೨9 ಇತಾಲುಐ ಯದಿ ೮ ಪಾಣಾರ: ಶಾರಿ, ಕಂಬ 
(ಹ್ - ಉಶಾಸಾಂಡೌ್ ರಲುಬೆ. ಇಲ್ಲೆ ಲ್ರಶೊಜಜಿಲಾಯುಂಿ ಜಲ ಕೂಖತಿ 

ಇಜುರ್ಬುದಔರ.  ಎನರಿಎವುಜುಣೊಬೊಲ' ಮಿಖಾಂ ಅಮಿರ 
ಲಿ*ಲಿಜುರ:  ಅಶುೂಬಾರಿ ಜಶಾಃಕುರಿ ್ರಖುಣಾ ಬರೇಠೀಣಿ 

ಅಲ್ಲಶಿಖಳನಿಳುಣೊಬೊಲ ನೂಲ ಔಯಲಿಟ ಅಜ್ಞಾಳ್ಯಂದೆ 
ಅ: ರುದ್ದಿ ಬುಖತಎರಿ ಜಟ ಅ್ರದುರಾ ಬುರಠಕು. ' ಎರೆ ಜದ |] 

ಅಬು 'ಲ್ರತಶುತಾರುಐ  ಐಉರಶಾಲಾಯ್ಥ_ಿ ರಾಧಿ ಲಬ ನರರ 

ಛಿ» ಲೆ ಬಲದಲಿಶಾರೋಧ್ಷಐ ಇಲ್ಬಿಲಿಐ ಈಲಿಕಾಅಗೊಬೊಡ್ ಅಶ 

ಚ ಎಜು ಗೈದ ದ ಪಮ 

Ns nes i ಇ: 

I 



ಕ್ರ ಅರೇಲಿತಲ್ಲಉ. ಅಲಲನ ೮ರ(ಹಗೆರಿ 6ಯಿಜದ್ರಲ್ದಿ ಅ ಬ್ರಿ: 539 

ಲಲಿ ಫ್ರನ್ನಬವಿಕಾೊಬೆಂದೆ ಅಶುಲ್ಲಿಆಯುಲ್ಲ - ಅಉ 

ಪ್ರಜಾಜಾರುಂಖಔಿ ಕಂಬ ಕ್ವಿಲ್ “ಅಜರ ಲಿಲಿ 

ಲು ’ ಔಖಬ ಅಡಿ ಎ೮ದೆ ಆಜರಿರೂಲು9 

ಲಬ ಹೆಪಾಖಿಆಕೆೇಯ ದ್ ರರ ಇದು 9ಲ್ರಯ- ಅಜ್ಖೌಬುಲ್ಧಿ 

ಜಡೆ ೪೮೨ ಇಂಸಲ ವಸಯಿ ಅಖಾಧ ಮೂಲ ಬ್ರಿಜಹ್ಸಾಬೆ ಅಯೆಬ್ಬಜಲಿಕುಖೊಬ 

ಜವಲಿಶಅಲಕುಂಜ ಸವಿ ಯಿಲ್ಲ ಒದಿ ಸಾ 3 ಯಲ್ಲ ದರಿರಾಹಕೊದ 

ದ್ರು *ಲಾಜಾಯ 996ಇರುಜುಲ್ಹಂ ಎಜಿ ಹ 6ಜಿ ಫಾ 

. ಐರಳಿಕಅ. ಲ ಪ್ರೌರುದಿಲ್ಲಾ ಭಮಿುರೂಯಅ ಯಲು 

ಔಬೆಈಂವಿಖಿಲ ಜುಜ್ಯಾ ಅಲುನ್ದಿ ಎಲ್ಲಲಿಯ ಕ ರಾಗೂಬೆ ಇಯಬ್ಜದೆ 

ಬ್ರಬನ್ಬಬಲಿಕುಣೊಬೆೊವೆ ಇಯಂ ಇಪರುಣ್ಞ ೮9 ಆಲಿಕಾಖಗೊಲೊದೆ 

ಅಲಲಾ ಖ್ಯಾತ್ ಇಲಾದ ಇಲ್ಲ ದಿಶೆ3ಿಬ ಜಿಆಂದ ಜುಲ್ಮಿಲಿದಔಿ 

RE ಅಬೆಬು. 

Seed ಅರುಪ್ರಿಯಿೀದ ಎಜ್ಞ್ ಅಬ ಕಿಲಾಯೆ ಅಲಿ 

ಇಲ್ಲಿಐ ದಾರು ೊಬೊಲ್. ದಿಶಾ ಔಅಜ 996 ಬಜ ಅರಿ 

ಜಾಲ್ ಖನಿಆಜಿ .ರಠಿರು. ಜುಲ :-ಲಅರ್ರಿಲಿಎರಿ 

ಆತಾ ಖಾತಾ ಲೊಕಾ೫ೆ ಅಬ್ಟಾ 268೬596  ಕಂಲಲಜಿ 
Po ನ ಹಾ ೪ ವ RE 6 

3: ಈೊಜಾಧಿಲು ಲಾರಾಲಗೆ ಖೌಶುಬಾ ಆಜಾ ಈರು.. ಔಬಿಕು ಲಿಠಿಕಾ 

ಅಿಖಜಿ ಜುಠ ಈಗಲೇ ಅಾವಿಠಔಿಕು ಅರುಲ ಲ್ಲ 59ರ 

ಲಿಎರುಜ್ೆ ಔಲಾಖಿಲು ಇಲಲ: ಎದಜ್ರಬವಿಆ ಎಆಕೊಬೊಜೆ ಆರಿ 

ಅಾಯದ್ದಿ ಜಿಂ ಉಯೆ.ಉ5ರಂಖರು ನ ಲ್ರಮಾಣರು ಅಶಾ: ಜಿಐ ಒಬವಿಸಳಿಲ್ಲ ಪೆ 

ಬ್ರಬವಿಕುಗಂಬೊಯ ಈರ ಈಖ ಲೌಶುರಅ ಜಂ ಅರೆರಂಬದೆ ಇರು 

ಇ ಕುಲುಬೆಂರ ಅಕ. ಬೃಅಜೊಳುದಿಅಕ್ನಿ ಅರಲನಿಎನ್ನಿ ಜಲಲ 

ಅತಿರಂಐಔಿ ಅಬೆ್ಸಬನಿಳುಸಂಬೊಲಖ ಆೆಬಿಅಯಲ್ಲ ಅಂತರಾ ಇಲಾ 

ದಿಖೌಬ ಈರಿ ಐನ ಜದ ಇಯೆಣ್ವಯರಿಕಾಉೊಬೆ ಎಲ್ಲು ಖಿ 

೮9 ಅರ ಘಾಜಲಿ ಬುಲಿಇಲ್ಲಿಜ್ಲು ೫90 » ಅಬೆ ಅರೆಘ * 

ಜಲ ಇಬಾರಔಲ್ಧ ೆಬಿಜಾಬಿ ಅಶು ಅಜಾರರುಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಯಿ ಒಗಟು? 

ಲೂಕುಜೆ ಜಲ್ಮಉಾಂಉರ್ಳಿ ಲೀಕುವಿ೫ಅ ಬಿ95 ಛಿಜಖಾಲಯಾಲ್ಲ ಜಮಿಲ 

ಅವಿ ಉತ ಏರ ಜಾಲ್ಲಿ ಕಿ ಲಲ್ದಿಕುಳಿಕು ಲಾರುಬಿಆಅ ಬರಿ 
S552 



540 ್ರ ಆ5ೀಲತದ್ಧಿದಿ. ಅಜು3ಾಣ್ : ಬರಸ ಅಲಿ ಔಮಭಾದಿದ್ಟ ಈ ಅಶ್ರಯ. 

೧೫. ಬಾರ ಠಕು. ಖಾಜ ಶಿ ಆ ಜದಿಈನಳಿ ಇಯೆಟ ಟೆ ಖಿ ಜನ ಕುಕಿ 

ಅಟಿ ಜರೆ ೦ rn. ಈ ರಯಓರಾಒಗೊೂಟೆ ಬಾರ m0 ಕ 
ಸ ಗಾಲೆ 

ಅರಫಾ ಭವ "ಅಲ್ಲರಿ ಇ ಖುಜಸಯ ತ ಅಂ ಜೆನ ದೂಲದಿ ೫4 
೧೫೧೬. ಅಲೆದ ಲ್ಲ ಆಲು. ಆಜ ಜಾಲಿ ೧೫೭೮೩ | 

ಅಇೂರಸೊ ಇದ್ದಿಲ ಜು ಶು ಖಿ ಇತಿ ಆಂ ಇಲ್ಲಿ ರು ನಃ 

ಅಕುಜನು5ಖಿಬ ಬಿಬಿಜಾರುರ ಈ ಬಲೆಗಬ ಬೆ ಔಟ ಆಮಿ ಅ 
ಇಲಿ. 6೦ರ. ಅಂಜಿದ ಆಸೆ ಲಲಿ ಜಲಜಾಲು ಆಖಾಲಔರು ಅಂಕು ಅ 

6 ಯುದದ ಅಶ್ಪಾಜ ಕೂರು ಜತಿ ದ್ವಿಇಯಖುದ್ದಿ ಕ್ಠಿಓಿಕುಖಈಾಜುದ ಮಾ 

ಣ್ಣ. ಅರು ಜಲಿಔಕನಸ ವೈಲಿಬ ೭ ಜಲು ಅಾದಶ್ಜಾೂ 6ಎಂ ಶಾದಿ - ಇಹ? 
ಪೌಲುದ್ದಿ ನಖದ ಖಾಜ ಇಲ್ಬಲಿ ಇಲಾುಲಿ ಅಾದ್ಧಿಜ್ ಜನಿ 
ದ್ರಿ ಇ ನಲಿ ಇಂುಬಿರಿಇ೬ ಜಾಜುಲಿ ಜ್ಞ ನೀರಿ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಖತಿಲ್ಲಣಜ್ 
ir: ಅಲಿಜೆಖಾ್ರ ಗ್ರೀಯಾಂಜುಅ ಅಿಎಲ ಐಸು (9 ಖರಳಾರದಲ್ಲಿ 

ರಾಘ” ಅಜಿಅ ಅುರಲ ಕಿಜರಿ ಬುದಿ ಅಲ್ದಿಳಜಾಜಾಖಿ ''. ಅನ್ ದ್ರಿ ke 

ಅ p 

ಕ್ಸಿ 

Fy) ಜಾಲೆ ಜುಜುಬಿ ಅಖಾದ್ದಿಪಾು ಜಲದಿ Ep 9) ಎಂ 

ಬಡಿಖುಲಬು ಅರಿವ. 

೧೫೬  .ಆರೌಾಧಿತ. ಅಜ್ಲೌಟಲ ಕುಔಜಲ್ಲಿ ಲಿಜಜ್ರಿ ೫೦೧ ) ಕಲದ ಕುದಿ 
ಲಜಾಬಲ್ರಿಂಯಜಳಿ ಇಲ್ಲಿಎಳಾಲ ಬೆ 28 We 
ಜೌ ಅಜರ ಈಂ್ರಲ್ದಿ ಬರಿ) ಅಕುಬಿ ಬವಿಜಿಲಿ6ೆಔ ಕಲರಿ 

ತಾ. ಜಾಡಿ ಜಾಳಿ. ಬಳ ಗಲು ಬ್ಲಾ ತ ಕೆಯ್ಸಿ ಲಯ 
ಅಯಿ ಉುದಿಲಿಲಾರಯಯಲ್ಲ ಸ ಅಲನ ಕಲುಲಿ ಇರಿ ಬ್ರೀ 

[ul Wal ಈ. ೧9೮. ಅಬೆ ರದಿ ಉಲದ್ದಿಲ ಶಾರಿಯ ೦S ಬರಲಿ 
ಸ್ತ. ಅ phi ನ | ಸ್ಯಾರಿಬ್ಂಬದಲ್ಲ wa ಎಲಾ 

ಯಯ ಜತೆ ಹಕ: ಸ್ರೌಜಜಾ' ದಲ ತಾ ಇಲಿಆಸರಿ ಜಾನಿ 
ಆಜಾ 9ರ. ಆದ ಈ ಬುರ ಘನಿ ಲ ಅಲದ್ದಿ ಲ೮ರಕಿಆ ಬೆ 



ಆಇ ಅರೊನಿಕಲ್ಲಿಿ. ಲು ಬಿರಿ 6ಜಲಾಲಿಲ್ದಿ ಇ. ಆರ್ರಜ: ೫41 
ಕ 

ಬಿಜಾಬಿ ಗೂಗೆ ಟಂ ಲಿರು ಜಿ] ಬಜ 
ಅಖಾಜಿಕ್ಷಿ ಕಿಜಲಿ ಓಿಆಸೋಬೆದು. _. ಲಿಂರುಜಿ ಇ ಕ್ಯ ಅರೆರೂಜಿಮಿ 
ಬರಿಃ ಶುಲ ಜವಿ9ಅಿಕುಣೊಬೆ ಇಬಾರಗೆ ಅಲಿ ಔ೧ಿಔಬಲ 

NE ಅಜಾ] ಇಸಾ ಕೃಜಾ ಶುರ ಜಾದಕುರು ೨6೮. ಅಖುಖ)ಬುದ್ದಿ ಲರ ಇಯ ತೆ 
*ಆುರಿ ಬಮೊಲಿಜಸ ಕಲರ ರಾ. ಆದ 655 ಜರಜಔಜರಿ 
ಅದಔೆರೋಯಿಅನೆ ಇಲಿಾಔಸರಿಲಿ ಬರಿತಿಕಾ ಎಸಬ ಜೇ ಔಟ 
ದರಿ ಜಡಿ ಬದಿ ಆತೆ ಜ್ಹುಂ 560. ಂಕುದೆಜ್ ಉಡ ಜರಿ 
ಈಲಂಜರು. . : ಔರ $1 ಆಸ್ರಧಿ ಅಲಿಖಲಿ ಔರ ಅದ್ರ 
ಅ ಕುಖಬೆ ಔರ ಔಔರಜಜಾ ಆಲಿಜ್ಞಾಲಿಜಲಿ ಲಳಬಾಜು ಬಲೆ 
ನ್ ಅಜ್ಖಾಯರದ್ದಿ ಲಿಜಾ' ಲಿಜಾ ರುತ ಶಾಳೂಜೆ ಆರ ದಣಿ 
ಾರಈಧರಿ. ಐಕುಬಶುಲಿಂಕು ಖಾಲ್ಬರದಂರ್ೆ ಇಯ ಅಲೆ ಆನಿ 
ಟಿಬಿ ಕಟಿ ದಿಟಾತಸ ಲದ ಬಿಜ ER ಪ್ರಮುಕ 
ಖಣಿ ಪ್ರಖಂಬನ ಬರಿ೨ ಲ್ಲಶ್ಲಾಯ"  ''ಅಿಕುಡೆಖ ರಿತಿ ವಾತ 

? 
ಹಾ ಆಬೂಖ ಕಾುಖಾಖಾಜು ವಲ ರಿಖ ಅಶ್ಅ್ಯಜೆ ಬುಈನಬು5ಲಮು 

ಔಕು ಅನಿ ಲಿರಪಕುಅಸಬೆ ಅಬಅರಕೆ ಮಾಔ ೬ ಭ್ರಲಖಾಬರ ಈ ಆಈ 
ಶು ಅತಿಂಬ ಎರು ಜಂತು ಬಿಡಿ re ಉರ್ (e ೮ಜಿ ಅಜರ 
ಅಜಂರಅ. ಜೃಣಜಾರಿ-ಓಿಲಲ ಜದ ಭಲ ಅದಿರು ಅಜಾ ಅಲೂರ 3 
ಭ್ರಯರಾ ಅಉಂಯುರಿ ರಾಧ ಅಲಿ ಲಂ ಇಲಿಗೆ: ರಿರಾಜುತ 

೧ ಅಬಿಖಜಾರ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಬಿಬಿ ಲಿಕುರಿ6 ಜ್ ಇಲ್ದಿಇಸರಿ ಇರ್ಜಾ ಡಾ ಜಾಜೇಾ 

23 

ದಜ ಜಟ ಅತಾ ಲಾಲಿ ರಾಂ ರಿಲಿಮಿಟಜ ಇಂಈರು. 
ಗ್ ಹ ಇ CR 

FN ಬ ಣ್ EN ಕ ಡಿ Cv . ಜಿ ಜ್ಲಖನಬಲ್ಮಿ ಡಿಟಿ ದಿಅಜ್ದು ಲಾತ ಖುನಿ ಬಿಜು ಅಲ್ಲದಿಬಕುಜ: ಯೆ 
ಸಾ ಣರ ಟು AA ಹ ಅಬತಿಜಲಿಂಅಲ್ರದ್ತ 'ಲೆಜು ಅಶ ಎಂಬುದ. 

ಲ. 

ಇಂ 

ಲಕ್ಮಾಬಲಿರಾಆತೊಬೊಯೆ ಇಲ್ರಅಾಜಅ ಕಿಅಂಬಂರಔ ps 3೮ 
ಇಲಲಾಯ ಈಜ್ಖುಬ ಲ್ಯ. ದೆರಾ ಲೌಬು ಲಿಜೌಜಾಶಾಜತೆ *೮ 
ಅಬೆಜ್ಆಾ9 ದಬ್ ಅಲಾ 3 ಲಖಿ ಖುರಲಠಈಕು 
“ಛ್ ೮೮ ಇರಾ ಸಲಾ! ಠಿಶ್ಯಾ ಅತ ಖೌಬು ೮೮ ಐಂ 
ಅಲಾಲಿ ವಿ.ಸಿ ಎಂಬು ಜಾಗ್ರದಯಾಜುಧಿ ಶ್ನಾಲ್ಬಲ್ಪ ಕಾವ ಎಮು 
ಬ ಉಬು ಲೌ ಅರಿಖರಿ ದೆಬಲಡಿ ಖೆಬು ಬು ಯುದೆಮ ಖು 



342 ಎ೬. ಅತಂನಿರಲಐಿ. ದುಕ 3೦ ಔಷಜ-೧ಲ ಈ ಅಶು. 

ಉಲ. 

ತ 

p 
ಇಬಿಬದಾ- ಅಿಂಕುವ೨ ೮೦ . 99ಲ್ಲು ಆಸರ : ಔಔಲಿಣ್ಯ ಅಡರು 
ಖುರೂಯಿ ಇಜಯಾಲ್ದಿಲ್ದ' ಕು ಅರೆರುಯುರಂಯಜನಿ ಪ್ರಬಲ ಯತೆ. 
ಅಬಿ ಕಿಖರಾಶ್ಞಾಆ ಅರ್ತಿ ಜಿಎ ಲೋಟ ಅಶ್ಟು ಇಲುಲ್ಫಿಆ ಅರು. 

. ಅ ಜುಡಿತ್ ಬಿದಔೌಲಿದ _ದ್ರೆಬಿಕ್ಠಾಖಲಿಲಾಸಾಡೆ ಇರಿಕೆ ಬಿಜಿ 
» ಅಕುಲು ಆಲಿ] ಜೌಲೆನುಬ ಬಂಅಜರ ಆರ ಈ ಇಲ್ದೆ ಮಿ! 

ರು ಇಲಿ ಲೋಕೆ ೮% ಬಿರು. 

ಉಂ 6 ಅಯೆಬ್ರ ಬೆಡಲಶ್ಟಾ ಬ ಹ ಆ) ಖಲಘೂಜಾಂರೂಂ ತ್ ಶು 
ಆಲಿಕು ಣೊಬಿ ಇಬಾಾರರು ೮ ಬಂ ಜಾರಿ ಬಠಿಔಜೂರಿಜಿ 99. 
ಅಕುವ ರಆರಿ ದಿತಾಲುದ್ರ) ಇಲ್ಬಿಲಿಎಳಲ ಉಬೆ ಬೂರೆ ಔಣ ' 
ಊ.ಆರಾಜ್ಞಾಲಿರ) ಅರಬ ಅಲ ಅಖಆಲರುಸೂ ಬೆ ಬ್ರಿಜಲ್ಸಾಜವಿ 
ರುಆಸೂಬ ಖರಶಾಂಯುಲಿಲುಖಾ ಅಲುಲಿಬಬಿಲೊಖ ರಜರುದಿ ಅಹನ್" 

ಅಲ್ಲ ಇಜೂಲರು ಇಜಾಖುಜು ಕಲಬಾವಿ ಶುಅಅಲಿಕುಖಸೂಬೆ ಅಲಾಲ ಔ 

ಬಜಿ ಅಖುರಿ ಬಠಿಔಖುಂಲಿಔ ಲುಜಾಖಿ ೮೮ರ ಅುಮಿಕ್ರಿಜಂಬೆಲು. 
. ಅಂಜದೆ ಎಲ್ಗರಿಾುಕುವೊಬೆ ೫೮ ಬರೆಶೌಅಬೂಲಿಳಿಲತ ಇರಾ. 

ನಿ. ಜಲಿಮಿ . ಬುರಜಜಾ ಘೊ ಜತಿ ಬ್ರೆಬಜ್ಞರ್ದ್ಕುಖೊಬ : 
| p ee” ನ 
ಅಬು ಕ್ರಿರಾ೨ಯರಿ ಅನ್ಥಿರಿಜಕಲಿರುಜೊಬ ಅಲಾರದಿ ಬತ ಅರಿರಿ 

ವಿದ ದ್ರಿ ಪ್ಲಾಬವಿಳುಖೋಬೆೋಖ ಬಲಿಖಂಂಔ ಓದಿರಿ ಮಜ್ಯಾ ಜರು. 

y ಇಳೆ ಲ ಜದ ೧ ಕುಹಗಕೋಟೆ ಪರ ೂಂಬಜಾರಾಂಈ ಅನ್ನಿರಿಬ ವ 

ಜುಗ pt ಏಳಿಕಕಾಎ ಅವಿಖ ಔಖೌಲ ಆಲಯ ಇಂದಿರಾರ 
> CA sy ಣಿ P 

ಲಆಲಿತುಆತೊಬೆ ಜಅಶಾಬಿ ಬಠುರಯಿಜ್ಞ ಬಲ್ರೂಬಿಖು. 

€ 

ಅರಿ ಎವಿ. ಪುಲಿ ಅಖುರ ೨ಲ್ಪಲಿಬಳವಿಳುಖಂಟೆೋನ ಜಶ್ಛಾರುಜುದಿ' ̀  

ಖೌರುಶಔಿಬಲಿ ಇಂದಾ ಡಿಟಿ ಬಕುಖುಲೆಲ್ಲ ಜಡಿದ ಅಖುಜರಿ 

ಮ್ಯಾ ಪರರ ಅಣೆ ಖಿಬುಯ BE ಎರು ಲಲ್ಲಿ ಯಲಿ ಶು 

ಉವ೦ ಖಿ ಅಲುರಿ ಅಲಆರೂಳಿ (ಬರ್ ಶಾರಿ ಲಜಪುರ' ಅಬುದ್ರಿ 

ಅಡಿ ಣರ ತೂಬೆದಾ ಔರ ೬&೨ ದಔದಶಾದ್ದಿಲು ಬಂದಿ 

ಇರ ಜಜ ಅಉಆಶೇೊಠಿ ಬ್ ಅಲ್ರಿ. 69 ರುಖ ಅಕ್ಕಿ ಶುರ 
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ದಶಾ ಠಜಿ ವಿಖೌಜ ಬಿನವಿಷೂ  ಜದಿದಿಜ್ ಅಜಾ ಸಸಂ 
ಅಬಿ, ಠಾ ಒದ ಅಲ್ಲರಿಎವಾಕುಖಸೊಬ ಎಂ ' 6ಅೂರು 

ಜುರೂರಿಸಆಡಿ ಪ್ರಜಾರಾ' ಜುರಠಕು ಅರು? ಎನಿದೊರ ಅ ಗ್ರಹ್ 

೮೪. 

ಅಂ. 

'ಬಿ6ಲಾ ಕೈ6ೆದಬೌಿಲಿEಲ್ಲೂ ೯೮೮9೯6. ಜಶು: 686 
ಐ. 

ಐನವಿಶಾಉರಂಬಔ ಅಲಿದ ಇಲಾಲ:ರಾಲಲ ಅಲ್ಲ ಯಂ (ಿ 

¥ 
tu 

: ಇಲಾಖೌಪ್ದಿ ಲಕ್ಕಿ ಈ ಯಾ ಈರ:ಕುರಲಿ ಔ5ಔಲಔಲ್ಲ, ಆನಿ ಸ 
(ತು 

ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಲಾಠಲಅನ್ಸ್ ಆಣುೂಕಿಬಾಲ್ರ ಇಲಿದೊಳ ಲಾ ಜರ ಈ ಅಲನ ಲಯ 
“ಜಣ್ ಯರ್ ಐಮಿರ್ ನಜ ಇ ಶಿಲ್ಪ ಚಣ ದರ್ವಾಜಾ ರುಖ 

ಇ 'ಇ ಮಃ ಕ 
ಟಿ 1 ಹ ವ ಶಾ ಗ್ರಟ್ಸನ ಳ್ಳ Ms ಥಿ ಅಂಯದ್ಧ ಇಲ್ಲಿಯ ಆಲಿಯ ಆಳಲು ಆರುಪ್ರಅಾಯ ಅಲ್ವ ಓಡಿ ಐ ಲಿಯಂಇಂು 

7 ಆತ್ ಲಾಜ ಜಖಜಾದೀಬಲ್ಲೂ, ಠಲರಬಿತಯಳ್ಳಾ 
ಜ್ಞಧಲರಲಿಂಎಲ್ಲಾ ಕಚ ಬೆ.ಖೌಿಂಎಳಕ ಆಕುಲಜ್ ಜಿರೆಹೊಂ | ೮೦ 
ಬಾಯಿಆತೆ ಆ9 3 ಇಲಾಂಜುಇಅಸಖಡ್ವರಿ ಬಡ್ಮೂ ಶಶ್ ಲಿಔಕು- 
ಅಜುಶುದ್ರಿಲಾಶಾ ಅಧ್ಲಿಧಿಜಗೊಅಆತ ಅಜಾತ ಅಲ್ಲಿ ಅಜಾ 
ಕುದ್ರಿಖುಳ್ರುರ ಆರು ಅಲ್ವಂತೆ ಬಜ fe ಶಲ್ಪನ್ಷಿ £ಆಲಿ 
ಲಲಿ: 09೮ £್ಷಿಲಅಲಿ ಆಫಿಜ್ಜಲಿಅ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇ9ಆತ ಅಬಾಲ 
ಅಈಜಾತ್ರಿದಿ ಅರಿ ಆಲ್ಸಹರಶ್ರಾ ಅಶಾ... ಬ್ರಜ್ ಲಔ 

ದ್ವಿಜಾ ತೆ ಇಲಾಖಾ ಅಪ್ರ ಖಕುಲೆ ಬರುದ್ವಿ ನಿಕ. ಬಿದ್ದ ತೆ 

ಆಅ ಇಲಾಖಾ! ಉದ್ರಿ ಅಮಿಕಸೊಲ್ಲಖ: ಐಜಲಿಜ್ ಬರಳಕು 

ಖಿನಿಲಿಖ' ಜರಶಧ್ವಿಆತ ಅಠಿಜೆ ಆಬಾಲ) ಉತ್ತರ (ಭಂ ೮ 

ಖಾನೌಜಜಿರ 
ಗೆ ಟ್ಟ 

ಲಿಖು ಇಜಾರದ ಜದ ಗ ಅಲಾಲ ಇರಾಂಲರು. ಕಲಾಂ ಅಯಿ ಲಲ 
[2 

ಜುಲಿ ಅಲಿಜೆಢಣೆದ ಜಾದವ ಜ್ರುಲ್ಲಿವಿ ಅಜರ ಅಲಿಗೆ. 

- ಕಿ ಅಬುಂರಔ ಅಖುದೆ ಅಜಾಜು ಬೀ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ನಕು 
ಶಿ ದ್ಧ ದ | ' ಅರುಲಾಉ9 ನಸಗರದ ವಳ ಜುಖೊಲಿ. ಅಲ್ರಿ ಬ್ರದುತ 

al, 
ಬಿುರೆಯಿ ಡಬ ಅಜುಬಿಕ್ಷರಿಬುಆರಿಶ ಜಡ ಎರ ಬಿಲ ಅಜ ಬಲಿ. 

ಕಜಬಿಬಿಮವಆಕು ಬಳಲು  ರ್ಯಿಬಳಿಜಾ ಅಯಾಯ ಇಲ್ಲ 

< 



೮೨೫೪ 

ಅಲಿ. 

ಲ 

ಲಿ ೮33೨ಬೆಂಬಿ. ಅಯಾ5ಲದೆ ದಿರ್ದಆಸಿ ಈ ಲೆಜಿಸಸಾಚಿಚ್ಟ. 

೪೮೮ ಅಈಜ್ಲೌಯಿಲ್ಲ. ಓಳ "ರಾಂ ಜಳ (ಎರೆ ಸ ಮಾಯೆ 
ಬ್ಯಳಅ ಬಳುಜುಎಜ್ೆಲ್ಮ ಧೂತ ಬಂ ಛಲುಬಾಯಾಾಅ 
ಆಅ ಲಿಜಲಿಅಣ್ೆಲ. ಇಓಲಿರ%ಲೆಾ. ಐಂ ಬಿಬನ್ಸಲಬಿಕುಆಿ 
ಅಬೋಚೆ ಬ್ಲಳಿಜಾ. ಬ್ರಿ ಎಎ ಅಜಾರು ಲಬಫಿಖಯಕು 
ಬರು ಬಮಿಬಿಅರಾಯಾಾಿ ಅಿಜಾಕಾರುರಿಲ್ಸ್ಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಲಜಾದಿಖೆಕು. 
ಬಳ ಅದ್ದಿ ರಿಂಕಲಿಕುಣೊಬಎದ ಅಜಅಔಸಯಂಜೆ ಜುಅಶಾ: ಬರ್ರಿ 
ಹನ್ ಅಜಲಾಬುಷ ಆ9 ಅರ್ರ೨ಸೆ ಇದರಡಿ ಮಿಬಬಾಖುಲಿ ಅನೆ 
ಜಾರಕಿ ಕುುದೆರ ಧನ್ನಿಸಾಟೆ ಅ ಇಲ್ಲಿಲಿಐಆಲತು ಬೆ, ಇರ ಅಜಿ 
ತ ಇರ್ ಜಾಯ ಲಿಳಾಶಾ್ಷಾಖಢ ರ ಬಿಜಿ ಬನು 
ಆರ ಅಶುದಿ ದೆಲಿತುಖುದ್ಧಿ ಎನ್ಮಲಿಜುಕುಗೆೊಬೊಜೆ ಅಃ ಶಿರ ಲಾ) 

ಆಗಲಿ ಈರಿ ಛಅನಿಜನಿ ಇಲ್ಲಲ. ಜಲಿಶೊಜಾಲಾರ' ಸತ ಜನಿತ ಘರ 
ಅಬೆ ಔಕ್ಕಿರ ತೂಬೆಟು ಲಲ ಆಅ ಇಲ:ಆ ಔದಾಂ್ ಅುಅರಿ 
ಔಶ್ರುೂೂಲತ ಇರಲ ಈಖ ಬ್ಲೂ ಯ ಲಿಲಿ ಲಿಜಖಾಜ್ಞಜಡಿ 
ಬರೂಜ್ರಅಲ್ಯ್ಯ) ಬಲುಳಿಅಲರುಜ ಬೆ ಔಿಡಿರಈೂಬೆದು. 

ನೋನಿ. ಲೊಜಕುವಿಎನೆ ಎ ತಿ ರಾಜಾ ಜಜುಖೌ 9೧೧ ಲ್ರಹೆ ಈ 
A 

ಯ್ಯಾ ಲರ ಉರ್ವಿ ಕಿರ ಅರಿ ಯ ಇರಲಿ ಉಡಿ ಆದಿ 
-ಪ್ರರಲಿಜ ಜಳ ಬ್ಲ ಪ್ಬ್ಬರಔ ೬2 ಲಾರಿರಯಲ ಉಸುತಯಿಂಇಂಯಲ್ಲಿ ಸ್ರ 

. ಬಲಲ: ಅಲಾಲ (ಆಳ ಆಲಿಪ್ರು ಅರಂಲು ಲು. ರಬ ಔ6 ಲಿಲಿ 
ರಲ. ಐುದಿರಬ್ಬಲಿ೫ೆ ರಯ್ಯ ಯರಿಸೆಂಬ್ೆ. ಅಜ ಸಲಲ ಅರಾ ೮೮ಜಾ ಬಲ 
ಅಖಾಬ ರು ಬೆ 'ಬಿಲಿಬ್ಬು ಐ: ಅಖವಬ ೯೬ಔಕು. 6 ಮಿರಿ ಇಲ್ದಿಳು 
6ಲುಬಶಾಬಿ ಜಲೆ'ಬ ರಲಿ 6ಬ ಎಳಿ ಈಜ್ ಲಿಜ್ರಿ 
ಈಂಗರಿಲ್ಲ ಲಿಲಿ ಬೆಬಿಯೊಲಿಜಲಿ ಲಾಗ ಅ್ರಲ ೮5 ಕುಡಿ 
ಏರಿರುಟಿ ಅ್ಲನಂಬಔಅ ಬಿ8. €ಲುಲ ಅಜಂರಬಿ ಇಲಾ ಲುಠುಡಿ 
ಬನಿ ಬಲಿ ಡನ ಗ ಅಶುಟಿಖತಾ ಅಲಿ ೬ರುಜೆ (ರಾಖಂರಲ 6 
ಅರು ಟ್ ಬಂದಾ ಬ್ಲಿತಫಾವರಿ ಬರಿಳಿ ಜಾತ ದೊಯಿ 
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ಅ». ದಾಯ ಕರೆಬದೇಣಿ: ಬರ್ಡಲ್ರಾಏ9.. ಅಜ್ಲದುಲ್ದಿ: ಜಡ 

*ಜೊಪಿತೌಂಎ0. ಕಾಜಿ. ಜ್ಯಭಾಯ. ಅ8ೆರಜರಿ. ಏರಿ ರಂಈಠಐಜ' 

ಶುಶೌರಿ ಉುಜ್ಲಜೆ: ರದ್ದಿ ಾ ದಲಿ: ಜ ೧ರ ಉಶೂಲ 
ಬಿ. ಉದರ: ರ್ಲಮಿಕ್ನುವಾ.  ಅಿರುಣ್ಞ ರಿ ಆರಾಜೆ ಖಲ ಲ್ಗದ್ದಿಜ 

ಬಾಬಾಜಿ) ಇ೦ಲಿಂ ಆಲ ಕುಃಸಂ  ಹೆಶುಲೊಲೆ -ಲಿಇಅಆತೆ ಜಿ: 
q: ಯಲಾಭಾಬೆಲು.. ಜಟಕ ಎ ಹಶಿ ಅತಿಶಾಖ ಅಜರ 

RSs Sy “ಲವ್ .ಆನಿಲಾಧ್ದಿ ಬಜಾರೋ ಗಳಯ : 

ತಜ್ಶೌಜುತಿ: ಇರುಬಾಯೆ  ಜಫಿರುಬದಿ್ಧಿ ಆಲುಲೂಯ, ೮ಲಲದಿರ್ದಿ ಈ 
p ಶ್ಚ, ೫ 

ಲಿಇದ್ದಿಬು : ಇರಾುಲ ತ್ ' ಆಲಿಅಲಾಜಿದ್ದಿ. ಂಶಈ: ಜಆರಿ- ಜಾಯ 

43 
ಅಶುಭ: Bo ಆಿಫಲ್ಲೀತಿ ಖುಲ್ರಿದ್ದಿ ಆದ್ರರಾ೬ ಔಯ ಅಖಾಂರಿಅ ಲೆ 

ಆಶ್ರಾದ. ಬರಲ ಜು ಆಜಿ ಖಾಲ್ತದ್ದಿ ಅಖುಬ ಗ್ರಿಜ೦ಿ CE ; 

ಈ. ಜಬು. ಬಜ್ದಶಾಲದ ದ್ರೀಖಈ : ಅತ್ತಿ, ಜಿಲ ' ಬರಲ್ಲೂನಿಿ 

ಅಡ ಜದಿಬಲಿ. ಬಶುದ್ರಿದ್ದಾಯ9... ಬಳಿಜೊೊಕುಔಜಾ ಬಶ್ರೂಲಜ : 
೬4 

ಅಮು ದಿಜುಲಿ ಅಪ್ರ ಶಾಮ ಖುಲಲ್ಲಿ ಮಬಿಖೆ ಜರಿ ನ ರ 

ಅವಿ. 25 ಅಬುಬಜುಟ್ಟ. pe aE he ಅ೫ದ ಜಡಿದು ಆ.83 

ರಿದೆಜನೆ ಶಾಖ ಜುರ ಈ 6 ಇಜಾ ಡಿಜಿ ಶಿರಾ ಎಂಕ್ 
0 x ಡ್ (52) ಸ್ 

ಆ ಅಶುಭ; ಅಬಿಪುಖ೨ ' ಬ್ರೂ: ತ ಜದ ನಿಕ್ಸುಯಿ ತ್ತ ಯ್ಲಲಜಕುದಜದ್ಧ 

ಪರಿಧಿ ಅಜುಬುರುಳ: ೫೮580 ಅಥೆನಮಿಕಖಾಟ ಅಖಾಲಿಜಲ್ಬಿಕ್ಟಾನ್ಲಿ 

ಲಣಿಮಿಕಲುಲಖ: ಆಬಲ್ಧಲೀಕಾಬಿ್. ಲೀರುಲ್ ಇದದ 
po ಗ Ey ಗ್ ಸಸ್ಯ ದಾರ್ ಆಲ: ಅಬುಜಂಅಲು9 5ರ ಈ ಎಬನ್ದರಿೀಅಜಾಬಿ:. ಅಖ್ಉುಲುದ್ದಿ ಐಂ 

೨೮:5 :ಕ್ಲಿಮಿನಿ ಅಬುಬದರಿ. ಲಜ್, ಇರಿತ. ಅಬಬಳಿಖ ಶಲ 

ಜಿದ್ದಿ, ಅಜಾುಲತಿಅಾ. ಎಜಖರ' &ಅ್ವಒ: ಇಜಲತಿಶಾ : ಅಬುಬಿಿಲ್ಲಿ 

ಅಜಿ: ಉಬಲ್ಬಿ: ಅಬಲಾ: ಡಿರೌಲುಬಿಯಿದ್ದಿ, ಅಜಲಅಲು 

ಬಲಿತಿಜಾಣಕ್ಷ ಅಬು ಅಶೆ ಬಾಯಲ್ಲ. ಅಶಾಜ : ಅಬಾರರೆ 

ಅಲ್ಯೂಜಕಲ್ಲಿೀಯೆ್ಲ' ಲಿಜಾರ ಜರೆ ಅಮುಡಿ. ಆರಿಶ್ರಾಯಯರಿ 
ಅ. ಔಮಾಲಾ3ಔ ಶುಕ. ಲ್ರಜಾಣ ಬಲ್ಬು: ಲಿಜ್ಬಲಿ ಅಂ 

Tes 
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ಆಟ. 

ಅಲಿ.. 

01೨. 

ಇ ಆಕೆಲಿತೆಲಿದ.. ಇಜಾ5 ಹೌ ನಿರ್ದ ಖಿಲ ಔರ ಆ ಆಶ್ರಾಜ್ 

ಹವ pe PU. ; k ಗ ಖೂ ಮುು ಅ ಉುಜಲಿ ಆಜ್ಮೀಜಿಆ ಅದಿ ಡೆ ಐ ಶ್ಞಖ್ನಾಶಲಾ: ಅಜುಬಲ್ಪ 

ಅಖಾರ ಜದ್ಬಬಾದಿ ಲಿಲಾ ಶಾಲಾರಖು ಲೈಚಿಬಲ್ವ ಲಾರಿ ರಾಜ 

ಲ್ರೂಇಲ್ಮಿಬಂ' ಇಲ್ಲೌರಿಐಕೌಖ ೊಾಯೊದ' ಜಔತ್ರಿಐಾಯಈ ಜದ 

ಶುಜೆಜರಬುಲಿ ಅಜಜ" ಅಬೂರ್ಔ ಅ್ರಜುಲ ಅಜ ಈಚಜ 6869. 
pr ೧ ನ ಘು ಸ 

- ಈಕುಪೀಣಿ' ಅಶಾಲಾಂ ಬಾಜಾ ಈತ ಬಶಾಬಜ್ಯ ೮6 ಈ: ಬೆಣೆ 

ಈರಾಬೊಸೆ. ಳೂ € ಅಶಾ: ಓಂ ಅಡಾ ರಿಕಿ, 
ಜಾರ ಜತೆ ಅಜ್ಕೂಂೆ ಅಹತಾಮುಅಯ ಖಾರ್ ಈೂಜಾಲಾಂಶಾ 

ಫದೆಬನೆಕ್ ಇವಿಬುಕುರರಿ ಬರಿ 9೮... ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಶಾ 
ಐಲ ಅಜ್ಜು ಇಜಾರವಿ ಘು ಮಾರಿ ಬಲಿ 

ಖೊ ಜರಾ ಅಲಿ ಲೀಳುಜ' ಕಿಡಿ: ಅಮುಜಲ 
ಬರಿಯ ದಂ: ಅಠೀಬ. ಬ್ಲ ಅಬೆ:  ಹೌಶಾಬೊಣಿ' 
ಜದಿಲ್ಛಬಂಕು' ಜಲಲಿದ೨3 ಅನಿಪುಖಆಲ್ಲ ಕಿಕುಲರದ ಟಿರುಾ್ಐಡಿ 

. ದ್ಲಿಾಜಾ ದಾರಿಯ. ಅಜಜಿ ಎಕೂಶುಅ ಅಶುಜ: ಬೆಲಂ 
ಅಂ ಬೆಬುರ೬ಬು ಉಡಿಸಿ? ಅಿಲ್ಲಿರಳಿಲೂ ಇರು ಅಲ್ವ 88 
ಅಜಿಲ ಠಕ್ಷು ಔಔಖರ ಈ ಜಾಗೆ ಫ್ಞುಂಲ ಜಲಜರಾಲೆ ಲಯದ: 
ಅಖಾರ; ಇಜಂರಲಿ ಜದಿಖಲಿಲಂಂಜ3್ ಬಿಲ್ ಹೇರಿ ಅಲಿಯ. 
ಅೀಜುಔಿ೨೫ ಔನ ಅಜುಜು ಅಬೂರಔ 99. ಅಲಿಜಮಿಬಃ 
ಅಬಾರತಿಲಟಿ ಬಲ್ಜನ್ರಿ ಎ೮೪. 

ಅರೊಲಿತ.: ಖಲಿ ಬಾರುಲ್ದಿರ ಯಜ ಅುಡಾಸಿಲೊಂಡ 

ಬಜುಲಿತ್ರಲಿ್ರವಿ ಅನಿಲ ಇಲ್ಲಲಿಯ ಹರು ಹಗೆೇಬೊಂೆ" ಕಶ್ತಾತ್ರರಾವಿ: 
` ಅಶುಜಿಲಿ ಎಈಠೆಕು. ಅಜಬಾಬೆಲ್ಲ £ನಿಯದೆ' ' ಅಳು5್ಯ ಅರೆಜಖಲಿದಿ ಅಲ್ವಿೊಣ'  ಬಡಿಲ್ರ ಕದ್ದ. ಜಂಅಮಯುಅಯಲ್ಲ 
pe BN | ಕ ಣು ಅುಲ್ಬಿಆತೊಬೆ ಇರು: £8 ಬ್ರಿ: ಏ೫ಔಬಿಜಂಬಔ 
By ಟ್ಟುಷ್ತ ಜಮೊ: ಕಲಬ್ಕ್ಲುಕ್ಟುದಿ: ಬ್ಲಠಿಜೂಳುಡೆಳ್ಲಾ ಔಕ್ಷಿಣೊವೆ' ಐದ 



೪) ಆ39ಶದ್ದಿದಿ. ತಾ ವಿರಿ ಕಖಶಾಲಿದ್ದಿ ಈ ಆಶ್ರಿ. ೫47 

ಫ್ರಿ 

Avo 

6 

Cr 

೦. 

ಲಾಲು 

೪೦೨.- 

'ಲ್ರಮಾರೆಯರಿದ್ದಿ. ಔಕ್ಸಿಲೊಲ ಇಯ ಇದಿರ ್ಳಾ. ಇಲ್ಲಿ 

ಬಾಜ ಮಠಖಿನ್ಲಿಬಿಳಾರದೆ ಬುಜತೆ ಠಿ. 'ಅಿೀಶುದೆ ಆಸ ಅದ್ರೆ 

ಸುಳ ಯೆ  'ಬಳುರುುಕ್ಷಿ 'ಬರಿಶ್ರಯಜಸೊಬರಔ ಅತೀಜಲುರಲು 

ಬಳುಜಬುಔ ಪುಜಕ್ಷ  ಅುಮಿಳ೫ಗಿಲಿ ಕಲರಿ ಅದಿಂಜುಣಬೆ ಯ್ಯಾ 

ಜಬುರಠಖಿ. ಎಡಿ ದೆಶ್ಭುಲರೋಲ್ಞಿಜ ಅಶಾುಅಬುಲಿ ಬ್ರಲಿಳೀಖುರಿ 

ಅಮುತಿವುರುನೊಬಲ್ಲೂ ಬಿನ ನ್ಷರಿಬವುರಾಗೊಬಧಟಿ ಬಾ 

ಅಜಜಿ ಇಆರಿ್ಲಿ ರತ ಆಗ ಚುಲಿದಿಕಾಜಾಜ್ಞುಬಿ- 

ಲಾಲುಔಾ ಬಔಶುಬ ಎಠಬೆ ರತರ ಅಬಲ್ಲಕ್ಕಿ ಅಿೀಬೆಅ ಅಠ 

'ಬರುಜುಯ ಅಶುಲಾಬಾರಕ ಬಲ್ಲ ಪೌಲೌಬರ ತಾ 'ಔಜಿಬ ಈರುರಿ ಯಿ 

ಹ್ಯಾ ಭದ. ಐನ ಅಬೆ ಬಿಲ. ಅಂದಿಲಾ ಬಮಿಂಬಿಲ್ದಾ 

ಮಿಜ್ಲ್ಲಿ ಕ್ಟ  ಜ್ಯಾಜಾಾಯಇಾ ಬಿಲ್ಲಿ ಶುಜಬರೆಬಳಠ ಅಲ ರಿಚಿ 

ಇದಾರ ಈ ಇಲ್ರಂಬಜಾ ಯಠೊಬೆ 'ಕದಿಜಲಿಕಾಹಾಶ್ಟು ಆಲ್ಲಾ ಅಬೆ 

ತಅಳ ಭಿಶ್ಟಾತ್ರಳು ಲ್ನ ಜಬಿಬಲಿರಿ. ಆಅ EE ಎಸ ಎತ 

ಅನೋಕ್ರಜ್ ಖಾದಿ ಛ್ಯಲ್ಪುಜಫೋದ ಜುೆಜರಬುಅಿ ಜರಈ ಜಾರಿ 

ಅಂುಖಾರ್ಮಿ ಅಶುಭ ಇಲ್ರಳಿಯಾಯೆ ಬರಿಶ್ರರರಿಎ ಲಬ ಔಖೌಬಕ್ಷ 

ಖಯತಿ. 
ಬ್ಲಅಜೊಕುದಜಸಿ್ದ ಜಲಾಜೆ ಬಮಿಠಲ್ಲಿ ಇಂ ಬೆ ಬ್ರಿಬಕ್ಞಬಲಿಕುಜಿ 

ಅಬೆ ವನಿ ಪ್ಲೋಜೆಚ ಖಲ್ರಿದ್ರಿ ಆಹರಕುಖಾಬೊಟೆ ೩ಿ6ದ್ದಖತಿ ಪರ ಈ 

ಇಯುರಿ ವ್ವ ಅಶುದೆ ವಿಜಾದಿಅಲುಂಯೆ ಇರು ಔಖ'ಬ ಅಶು ರ್ರೀ 

ಬು ಔಡ£ನಿಂಬಿಬುಡಿ ೮ಈರುಂತೊಬಂಯೆ ಕಶ್ತಾತತಾಯ ಇಶಾಡಿ ಲಿಲೌಕಿು 

ಇಅರಕ್ಟೆ ೨೪ ಕರರುಲ್ಬ ಅತ ಜೃಢಿಹ್ ದಿ.ಔಿಬಲ್ಲ ಜರೆ ಅಂ 

ಜಾಜ್ ಇಜುಲಿ ಖಜೆಅತಂರಿಜೆ೦ ಲಿರು ಲ್ಲಬಲಲಿಕೆ ಜುರಔರುಬಲು 

ಲ ಅಜುಜರಿ ಅಬುದೆLಪೌಾ ಬ್ರದಿಜ್ಬದಿ. ಅಿಕುದೆ'ಜಸೆ ಬುಅಶೆಲ್ಲಿ ದಿಶಾ 

ಬರೆ ಜರಲ್ಲಿ ಅರೋ್ನಜೆ ಇರಲ. ಬಿನು ಇದ್ದಿದಿಆಸೆ ಜೌಚೆರುರಜ್ ಅಬಿಅ 

ದಿಖಿಬ ಹಿಪ್ ಲಿಣರ ಬಡಿದ ಪಚಾ ಬರನ. ಅಜ್ಖೌಬುರಿ ಲು 

ಅಜಾದೆಕು ಅಬರಜಿ5ಅಾಅ ಅರರ ಜ್ನಾಡೌ ಇಲ್ಲೆ ಬ್ರಲುರಜಿಲಿ ಅಖಾರಿ 

ಪೌ ಇಲ್ದೆ ಪ್ರಮುರಯರಿ 6ಳೂಮಿತಿ ಔಔಂಜ್ಞ ರೂಡ... ಅಜ್ಶೌಯಲ್ನಿ 

ಜಖಾಅರು ಬರಲಾರ ಅ ಔಜೌಬಲ್ನಿ ಶಾಲದ ದ್ವಿಜ ಈಶಐದ್ದಿ 
rr rg 



518 ೪ ಆೌನಿಕಲ್ಲಿಿ. ಅಲು55ಾರಿ: ರಿಲೆ ಔರ ಇ ಅಶ್ರಯ. 

೭. ಇಲುರಿ ಬಳುಖರಔಲಿಖಔಿ D೨ ಮೇತಿ. ಆಬಾಲ ಈ ಜಲ 
'ಲುಚಾಲಾುರಿ ಜಿಟಿರಿಜ್ ಸಜಾ ಪೆಎ ಬರಿಷೆಜ ಖೂ 

ಲರಿಜಿಬಾಣಿ ಶಾಖದ ಜು ಹ್ ಲ್ಲನೋಯೆಯಔ ಡಿ 

a: ಅಲ್ಲ ಆರೇ ಆತೆ, ಜೆ ಇತಿಬಳಾದ 3 ಬಳು ಕಂ ೨94 

- 

(ಡಾ. ಬಂ ಎವ್ವಿರು.  ಹೌರುಬೆ ಲಯ ಈರಾ ಅಗಾ 

೦ ಅಶುಭ ಬಿಲ ಆಶ್ ಅಳ್ಛ ಸಾಹ ಓಸಖುರಯಿಖದಿಲ್ದಿ ಅಲ್ವಿ 
ಆಗೋ ಬಳ ಉಸಾಎ ಅಲಾಲ ಅಶಾ ಖಲಿ ಅತುರ 

ಕಾಲಿ. ಅಬಿ 5. ಖಯ. "ಲೋಕು ಅ ಖು ಲಾಬಿ ಲೌಶುಬೊನಸೆ 

ಜ್ರಾನಿಯರಿ ೨9 ರುಆಆರಲಾ9 ಅಲ್ಲಾಮಿಲ್ಲಿ ಎಂ್ಲರಿಯಆಲಿಕುೂಣೊಬಲಿ ಬಲ್ಲ 
ಗೆ ಕಃ ಹ pS p ಇ ಇ 

ಅಂ ಅರಿವಿ. ಬಅಜ್ಈಬಲ್ಲ 959ಲುಥಿ ಈತ ಇಂತಿ ಅಡ್ರೀಯತ್ 
ಪುಠ೫3 ಇರು ಶಾಲ್ಲರ ಬೆ ಜಖಂ ಜೂ ತರು ತೆ ಅಜಾದರ 

ಅಲ್ಲ. ಜವಿಠಅಂಬಲಿ ಉಊಂೆಂ ಅಡಿಕೆ ದಲಿ ಟರುನಿ6ಔ ಅಡ 
(( 

'ಬ್ರಿರಜಾಲಾರು ವಿ. (ಯಲೆ. es ನಿಲ್ಲ ಬಜ ರಮ್ 

ಲಾಈ. ಬೂಜ್ಞುಲ್ಧಿರೆಯ' ೫.೮» ಬಂ ಸ 'ಲಿಜತಜಾಜ್ ಜಾರಿ 
:ಲಿಅ ಭರಿತ ಬರಿಂ: ನಂದೆ 6ಲಾರಲಿಎ ಔಖೆ'ಬ ಅಶುಲಅಂದ ಬಿಜೆ 

(ಅ೮ರಲ5ಎಲ ಭತ ಕಾ ದಿಖಿಬ ಲಸಿಕೆ ಅಅಂರುಬರ ಈ 

ಕ್ಲಿ ೨೪9 ಡಜ್ಜಾಪ್ರಮಾಯ ಇ ಜಡೆ ಆಭಿ ಬಿಳಿ ಅ ಕದಿ 5೨ರ ಅಕುಎ5ಅ ಬರುರಿಛೆ 

ಟಿ. pre ಇಲುಲು ಉಳಾಹು ೮9೧.  .ಜ೮ರಿಔೆ ಅಲಾಕುಬುರೆ 

ಲ್ಲಿ ೨9 ಇಲ್ಲ೦ಕಾಎ ಯರ ಘೊಯುಲೀಲಖಾ ಆಲಾಿಜ್ ೮೨ 

ದೂ. ಇಸ್ಕಿಕುಳರುಲಶಾಯ, ಅಖಾಬರ ಇ ಔಖಬ ಅಾಲಿಟಠಿರಿಳಿಎ, ಬರು 

ಈ ಕಲಕದೆ ಜಲ ಪಾಂಡಿ ಛಫ್ರಲಖ್ ಇಲಿ ಔಯ 
ಇಂ ಜಿ ಅಬಿ ಅಟು ರಾಮಿಶಾ ಅಕೆ ಲ್ರಶಿೀಬದಿಳ ಬಿಕ್ಸ್ ಅಲ. 

ದ. ಎಲ್ ಇಲಾಖಜ್ ಬಲಿ ಆಲು 'ಾರ್ರಿಂಕ್ಕಿ ಕುಜೆಜರೆ 

ಅಬುತಿಜಾಬ್ಲ್ಮದ ಜಲನಿಔ ಜೆ ಬನಿಖಥಿಿೀಯಾಧಿ ವಸಾಜಾದರಕಿದ್ಲಿ ಜಸ 

ಬಿಜಾ ಇಲುಲಾಂಬಾರರು ಜ್ ಅಜಿ ಲಿಜಲಿಬಂಬ* ಕಬಿ 

ಜಾರಾರ ಖುಜಬರ ಅಬುತಜಾ"ದ್ ಲ AT ನ ಬಾರುಲ್ಧಿರಯಿ ದ್ವಿಜಾ 

ಎರು ಈುೂಖ ಬುಳು ಇಲುಆ. ಅಟ ಐ ಬಕುಜು 

ಫೆ ಲಾಳಾಶಗೆಬಿ ಅಉ9ರುಲ್ ಡಿಲ್ಲೂಹೆ ಬಂಜುದ್ದಿರೆಯಿಕೆ ಉಳ ಬೌ 



೦32 ಿರೆದ್ಟಿದ. ೨ಜಾ5 ಥೌ ಲಲಿ ದೈಜಲಅಾಲಿಲ್ಲಿ ಎ ಆಲ್ರಲಿ. ಶಂ 

ಕೀ =) ಘಾ ಬ ಇನೆ 3 ( A 

ದೊಲಿಜ್ ಲಿಮಿದೆಳಿ ಐನ್ರಿಖೆ ಬಉುಲಿಅಗೊಂ ಅಲ್ರ3ರಾಂಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಬೆ 

ಶ್ಲಾಜಲಿಳುಖಗೇಬ 3ಬಿ ಅರಾದರಿದುದ್ಲಿ ೨೨೫%. ಅೂಜದಿಕೆ ಅರುಅ 

ಅಟ್ ಅಬಿಅಕ ಲಾದ ಅಶಾಆ ದಲು ಕಲಾಲ ಲಿದೆಯೂಯೆಲ್ಲಿ ೮ 
eC Se ಸ Pag ON. LN Von ಕ ಕ 

೭೧ಯಈರ್ರ ಆಗಲಾರ ಎಲ್ಲಿ ಬಲು ಲಿಆ'ಅ೮ಉ ಬಳಲು ಕ್ ೭ರಿ. 

ಆ5ಲಿದೆ. ಲನಿಲ್ರಬಿಜರಿ ಅಠೀಜುಬಿಲ9 ಉತ್ ಈ ಜಾರಿ 
~~ ಸ ಚ ರ್ 

» p= ೧ 

ಈಖ ಆರೊ ಜ್ರೂಖಯಬ್ ೨೫ ಲಾ ರವಿ. ಬುಲಜಕುದಳಜದ್ಣ 

ಅಮು ಔರ. ಕಡಾ ಬರಿ ಜತಿ ಬಿರಿಯದ 99 ಅಬಕಿಜೌ 

6ಅದಿ ರಿನ: ಬೆರಿ ಅಲಾ ಪಕಾಯುಲ ಖರೆ ಅಾಖಾಲ್ಲಿ 

ಅರುಬಾ ಡಿ ಅಆ ವಲಿ ಅಖುಲಾಲ ಕದಿರು ೮3 

“ಎಜಿ ಅನಂಕಸಿಲ ಐಜಿ ರಮ್ಗೊಜಲ್ಲ ನಂಜ: ಲಿಶುಪರಿಲದಿಕೆ 

ಅಬುಲ ಅತ ಜ್ಲಆತದೆ ಜಕುಂಖುರಯ ಇ9ಯುರ ಈ ಖೌರುಖದಿಬು 

ಇಲಾಖಾ ಔಟ ಈಶನ ಲಔ ಬಲ ಲದ್ದಿ 

ಜೆ 9೮೦5 ಬಔಂಉಜಬೆಲಿಲಾ ನಲಿ (ರುಬ್ಬಿ 69 ದ್ವಿಲಿ ಕಿ 

ಬಾರಯಿ ಜುರಘೊಬಾಲಿೀಅಖಾ ಇಜದೆ ಎದ ಅಲಾಬಿಜತಿ ಒರಿ 

ಆ೮ದೆಬಿಲಿ ಇ೫ುಲ್ಲ ಈ ಶಾಹಗೆರಿ ಆಅ ಜೌಲಶೆಲ್ಹ ಗೆ ಅಶಿ ಬಕ್ಕೆ 

ಬಿರಿ ಹೌ ಬತಳುನ್ದಿರವಿಣಿ ಆರ. ಅಬಲೆ ಬಾರುದ್ದಿರ 

ಅಯಿ ಆರೂ ಲಾರಿ *ರಾುಲ  ಬರಿಅಲಯರಿ ಯಶ್ ದಿಜೌಜಲ್ಫಿ ಜ್ವರ 

ಲೌ ಖಾದಿಸ್ಗೆನಿದ್ಬ ಇರಾಲಾಯೆ ರಿಂ ಇಲುರಾಾಯಆಗೆ ಅಹ ಅರಿ 

ದ್ರಿಜಾಯಿ ಅನಿಜ ಬರಿ ಲೊಡಶಾ ಡಿಖಬ್ಧ ಈವಿನ ಜರಿಲುದಿ ಬುರೆ 

ಅನಿ ರಗಡ ಚಔಿರಾತಿ. 

ಲಿೀಕುಜ 69 99ಜು ಬಿದತಿ ಯೌ ಇಬುರಿ ಔಿಬ್ಬರ ಈ ಶು 

ಎರ ಬನಿದೆಲಾಜಬಸ೦ಿ ಆನೂಜಾಜರಂಿ ಅದುಂಕಯೊಯುಲಿ ಲಿಬ್ವರ ಈ ಖು 

ಜಾರು ಅಡು ರುೂಯುಲಿ (ಜಲಾಲ ಲಿಜು ಅಮು ಉಳಿ ಶು 

ಅಖಂಡ ದಜ 2 ಪಾಯ ಬು ಅರೋರ ಇದ್ದೆರು ದ್ರಿತೆಬುರಲೂಖಿಆಸೆ 

ಆಜ ಇಲಾಖೆ 9ರ! ಅಲು ಇನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅಚಶಬುಲ್ಲ ಬಜ್ವಿ ಔರೇೆಆತೆ 

6ದ್ದಿಜಾ ರುಃಶಾರರು ಅಬಾಲ ಅ ರಿಐಘುಕುಳೇಬೆ ಇಲ್ರಅರಿಳಾ 
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ಯ 

(DE 

೫. 

fev [ei 

ಲ. 

ಅಬೆಬು-  ಬಔಜ ಇಲಿ ರಖಾ ಶೌಲುರಳಿ ಔಂರಿಾ ಒಣಿ 
ಖಂ ವರಔಜೆ ಡಿಲಿ ಅಜಜಿ ಬ್ರಿಯೂಲಿಡತ ಬಖಿಖಾವಿ 
ಈ ಈಶೌಬ ಎಲ್ಲಲಿಎ ಆರದೆ ಎಜಾಅ ಅಬುರಔ ದಿಎಲಿ ಇಶ್ಪು 
ಅಜಂ ಲಔ ಬರಸಿ ಜಠಶಔಬೆಬು. ಲಾಬಿ ಅಕುಶುಅ ೦8 
6ೆನ್ಲೀಡೆಪ ಕಲಲ ದಿಫಿಜಾಜಸಯ ಜ್ಜ ಔನ ಬಕ್ಕಿಬದೆ 
ಬಲಿಜ? ಸಮದ ವಲಾ ೮ ರಗೆ ಷಿ ಖರೆಶಾಬಸಲಂರುತಾ 
ಇಲ್ಲವಿದ ಅಿಳು ಬಿ ಬಹ್ಗಾಕೆ ಲಿಅಲಲಿಸಾಜಾಲ್ರಿ ಬೆಯಜಿ! ಕಿಜುಮಾಂಜಿ 
ಎಲಿ ದವರ್ ಇಶುಡಿ ಅಧಿಪ ಇಲಿಜಾ ಔಖೌಬ, ಬರ ಉಲ 

ಉರಿ ಪರಜ ಅ ಧಿಕ 'ಲಘುಜಜಸಬೆ ಇ೮ನಲಂಯೆ ಇಲಲ ಜಾಯ 
ಈಶ ಅಭವ ಟ್ಟ ಇರುಲಂರು ರಿಜ್ವತ ಉಲ್ಲ ಜಲಯ ಲಿಬಿಜಾ 

ಅಯುಲಿ ಅರಾಲಂಯ ಓಥೆ ನೂ ಎಕ್ ಲಿಲಾ ನಖಿಅ ಜರ ಚೆ 
ನಿ. ಅಜಖ್ಖಬುಷ ಅಡಿ ಔಲಲಿಂಲ ಅತಿಇಶುಯಾಶುಅ ಆರಿಪ್ರಾಂ ' 
ಸ? ಜಾರ್ ಬಳಿದ ಆತ್ ಜಾಲಂ ಜಗು ಲಿಜಜಖಾಜ್ ಇಲಿ 

ಅರಿವಿರುವ ಅಸೆ ಬಜ್ಯಪೇಿಛ ಸೆ ಫಬಿಜವಿ 
. ಈ ಇಾಜಾವಿ. ಅನ್ 399 ಅರಿಯ 4 ಅಸೆಖಖುನಿ ಜಾರಲಾಣ ಜಾರಿ 

ಇಂಾಶಾ ಲ್ರಿಬನ್ನಾಜವಿರುಖಸಲೆಂ ಅ ಈರಾ ್ ರಶಾರುಉರುಯರಿ ಅ ಶಾದಔ ಲ್ರಯು 

'ಉಳಐಆಗೆ ಈಜಲು ಇಬಿಖಾ ಏರಿಲ್ದಿ' ಶುಅಜಲಿದ್ದಿ ದಲಿ ಅಜ್ಞಾಳ್ಯಆಸಿ 
ಏಷ . ದಿಜಾರುಬಾಯಿಹತೆ ಅಶಾಲಾನ ಬಸ್ತಿ ಆಲ; ರಿ 
ಕಾಕಂಬಿ ಐಶ್ಯಾಶೊಜಾಲಿ, ಅಲಾಆಜಶೌಜು ಯಯ್ಯಾ ಖಾರಿ 
ಇರುಆ ಅಬಾರಔ ಈ ಶಾಧಿ ಎಲ್ಲರಿಯಆಲಿರುಸೂಲೂಯ ಜು ಅತಾ 
ಧಿಜ್ತಾರರಾಯಿ ಶೌಮು ಅಶಾಲ ಅಜಾಾರರಾ ಕಿರು ಬಾರದ. ಇಲ್ಲ 
ದಂಆಸರಿಕಉೊಬೊಯಹೆ ಅಖಾಬೆಖ ಕುಲಬಿಲ್ಲಿ ರಿತಿ ಔಖೌಬ (ಕಾಜಾಆತೆ 
ಅಬೆ ಬಲ್ಬುಡಿ ಎದರು. | 

ಅರೊನಿಕ. ಇರಾ ಕಿಲಾರಿ ಜರ ಬಲ್ನಿ ಬುದ ಐರಿ5್ರಿ ೫ 
Map Ve ಮಲ್ಲಿ ಜಿ ಲು ರು ಅಶುಬ ಅಬಾರಕಿ ಬ ಖಾನಾ ಲುನ್ರಿಲಶಾಠ ಅ 
ಅ ಪ್ರೆಜನ್ನಾಜನಿಜಸಂಬೆೊಪೆ ಆವಿರ್ಲಾಶುದೆ ಬಿಜು ಅ£ಜಾಲಿಐ ಬರ 
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ಅ. ಈ ಅಬಜಾರಾಉಶಾ ಅಶುಜಲಿ ಮಜ್ಯಾ ಲತ. ಲಿ3ಆ ಜ್ ಅರೆರೆ 
ಆಲ್ಲಾ 93 ಕುದರ ಶಾಲ: 6೮ ಅಜಾ ಬಲು 

ಅಾಜಾಂಲ್ಲಿ ಬಠಿಕುರ ಜ್ ಅಬಾಲ ಅಈಬರಿರ' ಔಶುಬಿ ಜೆ ಬೆ:ಕುಟಿಬಾ 

೪೨೬೫೦ ಶು ಅಡಿ ೦೦) ಅದೆಐಐಡಂ ಬರದ ಅಲವಿ 
ಅ. ಶ.5ಶಾಬ ಇರಾಆರಿ ಮಯ್ಯ, ಅಲಿ$. ಅಣ್ ಬಲ್ಯ ಕರ ಉರೆರಾಯ 

(ge) 

ಔ'ಕಾದೊ5ಾಖಲ್ಲಿದಿ ಅರೆರೆ. ಅರೌಟ್ಟುಅ 0 ನಲ) ಅ ಖಂಖರಔಕು. 
ಛಾ 

ಲ್ಪ ಸಾ ಠಜಗೊಕುದಜಾ ಕರಾಯ ಲಿ ಲ್ಲಿ ಉರೆಕೆಜ ಸತ್ರ ಇ೮ಂಬಧ್ವಿ 
ಧಿಜಡಿ೨೦: ಅಎರಲಕುಖಸಾಬಿ ಖರ್ ಫೌಜಾ ಅಖ್ಜೌ 
ಬರನಿ. ಲಿಯ 65 ಉಲ್ಲ ಹರಿಯ. ಎಲಿಎಳು 
ಕುಖಬ್ ಕಾರ್ರಜಾಜಾ ಜಾಶಜಾಖರಿ ಔರ ಬರಿ ಒಬ ಅಲಲ ದಲಿ. 

ಸ 

ಜಜಬಬಾ್ದಯ್ಷ ಔಲೂಕುಲಾ' ಔಟಂದಿರ "ಕರಿಕೆ 8 ಕಲಿಶ್ಛಾ ಯು ಬನಿವಾಬೆಿ 

ಅ. ಭಿಲರೋಲಿಖಾ ಲಿಲೇಬಿ ನಬರುeಮುಲಿ, ಅಖುಬಿಂದ ಬಬರ 

೫ ೫ ದ ಡಲ: ಜಬೆಬರ ಬರಿ ಬ್ರಹೆಲಿಜ ಇದ್ದಿ 

ಣ್ಣ. . ಈಂಶೇ ಅಲಾಲ: ಬರೆದ್ಷಜ್]: ಮರ ಈಖ ಇತಿ ಅಶುಡಿ ಇ 

ಅಜಾಂಕ್ಷುಂಲೀಜ್ಞ ಎ9 ಜದಾರಿಖ್ ರುಸ ತೆ ವ್ಯ ಅವೆ 
ಜ್ ೬ 

ಎಡ ರಿಚಿ. ಓರಾ ಜಲಜುಜಾಜ್ ಅಳಿ ಇರು ಈಜ್ ಆ 

ಅಲಿ ಬಿಬನ್ನಜನಿಳುಖಅಬೇೊಟೆಲ್ಲ ಲಬ ಜದ ಬ್ರಖಶ್ಞಾಬವಿಕುಆ ಸತಿ 

ಳ್ಳ *ಉಂ2ಈ ಜಮಿಖಿಎ ಔರು ಶ್ರಾರಿರು ದೆಜುಮಿ. ಯೃುಅಜಕುರಿ ಆವ 

ಅಮುಬಂಂ ಬಿಜಾ ದಮ ತಾರಿ ಬಿರಾ`ಲಿ ಲಿರಿಅ ಔಜಬ ಜವ: 

ಆಂವ ರಡ ಜರಿ ಅಲ್ದಿಖ ನಿ ಜರಪ್ರಿದಿ ಉೃಈ 99 ಶಾಲಿ ಅಲ್ಲ 
ಅಃ. ೫ ಅಲಿ'ಜ ಎಲಿ ಜೀ ಆಲರೆೊಜುಂಬಿಳಿ. ಅಂ ಚು 

ಲಔ ಅಶುಬ' ಅಬಿರುಲೊಳಾಜಾಣೆ ಅ: ಬಾಲಿ 6ಲಾ:ಬು 
೮. ಅಂತಿ. ಅಜಖೌಬುಷ್ಧ ಆಶ):ಔರಬರಾ ಇಂ ಬಔಚಖಾಜಾಂಲಿಲೆ) 
88 ರೈಲ ಲಿಲಾಔ ಒಂ ಲಿಲ್ಲ ಅಕ್ಗಬಲಿಬ್ಬನ್ಸಾಬಡಿ ' 

ಅಂ. ಬಎಜಿ. ಕಟಿ ಛಶುಲುತ್ಯನುರಿ ಆರಿಜಾ:ಜ ೮ ಆರಿ 55ಖೂಐಆತೆ 

ಐಠೀಬೆ ಖಡ ಅಬೆ 43 ಜದಲ್ಸಬರಿ ಔಲಳಬಲ ಬ್ರಿಯಿಲಿ6ಜ್ಞದಿ 



552 ಆ ಜಟರೇನಿತಿ. 9ಯುರೆಾರ್ ಕ್ಮ 9 ಲಖಿ ಅ: ಅ್ರಿಬಿ. 

ಅ. 59ರುವ ಆದ್ದ ಶುಲ ದು ಔತ ಔಔವಿ ಲ್ರಿಶ್ನಾವಿ. ಟ್ ಶಾ 

ಬುಲ್ಧಿ ಶಿಖಿ ಲ-ಈಶೌ್ಲು ಜರ ಈ ಬಕುಲಾರ ಜದಿ ಜಬ ಬಳುಲಾ 

ಖರ ೬ನೆ೦ಿ್ದಿ ಬುರಾಔಜಾ ಆಜಾಔ ಈಜು ಶುಲಿಜ್ ಅಬಲೆ ಕಠ ಈ 
. ಪಠಣ ಜ್ಞರಾರಔ ಜುಠಜ ಬಳುಶಾಜಾರತಜಜಾಸೆ ₹ ಉಂಡ್ ಶಾEಲಾ 

ಅಯ. ಅಜಯ] ಎಲಿಜಾ. ಜಡಿ ಬಿಜಾ ಜ್ರಶುಜಾಲರಿ ಮಿ ಆಲೆ ಲು 
ಐ ಅಜುಲಅ ಆರಈ5ಆಯ99 ಉತ ಉಜ್ಜಿದ ಅಲಿಯ ಕಂಬ 

ಲಔ ೮೮೦ ಅನಿದ್ದಿ ಎಲ್ಮಿಖಾರೆಹಿಲ್ಲಿ ಜ್ರಪ್ರಾಯಿಂಯೆ ಅಠ)ುಶಾಬಿ ಆರೇೊಲ್ಲಆಸೆ 

ಅಣ. ಅಲರನಿಠಳು.  ಇ್ಗಳಿಪೊಜುಬೆಕಾ ಅಜಾ ಜನ ಔಲಜಲಿ ಅಲಾಲ 

F ಈ ಜಾನಿ ಈ ಜಲವ ಇರು ಕಲ'ಭಿಂಳುಬಲಕು ಬ್ರೆಬಿಕ್ಸಾ 

ಅವಿಕುಖ3?ಬೆೊಲ ಅರುಲ್ರಿ ದ್ರಿರಜಾರಾರುಖ ಇಜುಅಲುಯಿ ೭ ೮ಘಈಆತೆ 2ಮುಬ 

ಉಂ. ಜಬಔಬಜರಿ ಉಳು. ಅಜ್ಖಾಬುದ್ದಿ ಪ್ರತಿಂಜಾಖರಿ € ಟು ಈಶಾಸಯಿ 

ಆಸೆ. ಬದಿಯಲಿ ಅಲಿ'ಕು ಅಖಾರಲಿಜಾಜಾದ್ಧಿ. ಜದ ಇರಾಲರಿ ಕ್ರಿಲ೬ 

ಧಿ ಇಲ್ಬಿಬಲಿಲಿ ಅಅರ್ರಿಜಮುತಾಶಾಖಿ; ಅಜಿ ಅದಿ ೫ರಲದಿ್ದ ಬುದ್ಧಿ 

ಅಲ್ಲ ಇಲ್ದೆ ಲಾ. ಜಪಯಜ್ಞ ಧ್ವ ಬಿಶ್ರೂಲರೆ” € ದೆರು 6ಲಾಂಲಿಜಾ 

ಅಲ. ಲವ್ವಿ. ಇಮಾಲೂನ ಬದರಿ ಐೃಥಾಣಲಾ ಬಣ ಜಡ ರಲ ಲ್ರ$: 

. ಜಂ. ಅರ ಲ್ವುಆತೆ, ಅಲಾಲ ಲಿಬಿಕಸ ರಿಶಾಬಣ ಅತೆ, ವಿವಿಖ ುರಜ್ಞಾಅಜ-: 

ಲ್ಲ" ಈಜಿ ಕುಬುಲಿಲ್ಧಿರ€ಔಕು. ಅಲಿಮಿ. ರಿಅಜಾದ್ರಿ ಬಂಠಿಚಜಲ್ಞಿ 

ಆ. ಅನುಸ ಮುಳಿ ಪುಜುಃಗೊೋಬೆ" ಇಜಾರರು ೮6೨ ಅರಿಮಿ. ಅಜ್ 

ಯಿದ್ದಿ ಶತಿ ಆ99 ಲಆೌಶ್ಜು ಬಲಲ ಶ್ಟಾಲಂಸಾ'ಅ ಅಜಾರಿ 

ತಾನ ಚಂ ೨೦.೫ ೫ು ಜಾರಶಾ ಶೋೂಲುಲೆ ಜಕುಬಜಿ 

ಇಬೂಖಾಬುಡಿ ಆಲಿಶ್ರಔ. 

ಆಣ. ಅನೊಲಿಜೆ: ಅಂ ಖ್ರಾಳ್ ಅಳಿ ಅಶಾ ಬನಿಲೆಲ ₹6೦ 

ಅಶಾಅ. €8ಔ 5 ಇರಿವ ಜುಬಿುಳಿ ಉರುಲರು. ೮೮೫ ಈ 

ಇಜಾರರಲಿ' ಎವಿಜಿ. ಇಖ್ಖೌಜುಲ್ಯ: ದ್ವಮಿಲ್ದಿ ಆಲಿಶಾಂಲಆಗೆ 

ಇಲಾಲಿ ಅಬಾರಔ ಆರಿಛಿಶಾ ಆಲ ಜೃ ಜಾರ ಸಹ ೪೮ ಲಾಲಿಶೌರ್ವಿ 

ಬಾ ಈಖ ಲುಜ್ರಿಯಿಲ್ಬೂ9ಆತೆ: ಅಜ ಲ್ರತ್ತಿ ಲ್ರೀಲನ್ನಬನಕುಜಂಬೂಲ 

ಜಠ್ಟೂಬೂದವಿ. ಇರುಲ ರುಭಿಲು ಔಶೌಬ ಅರಾಲರಿ ನಲಿಜಣಟಿ ಆಈ: 

? 



ಇ 
| 

ಲು. ಕಿಲಿ. ಅ ಬರೌಾಲುಧ. ೮9 3ಳಭಾಡು. ಬ ಜಿ 
ಇ ಮ ಶಿ ದಾ ke ? Fn ಆಲಿ. -ಜಳೂಬು ಹತರ ಸ ಕನ್ ಸಜ ದ್ 1 vA, py ) ನ “ಬಲನ್ಳಾಜಲಿಕುಎನೆ ಟಿ ಜಾರ ಆರಿ ಜಾನ ಲ್ಲ್ಸಕು ಲೀಯ ಸಕಲರ 

ಹ ಕೆ ಡು ರಾಡಿ ಕ್ ಇಂ... ಕೀಠುರಖಾಸತೆ ನೂರಡಿ "ಹತ ಕ-ಎಜಜಳಿ, 
TE ವ et ಇತ್ರ | A ಗಾ 24% € ೩ ಟ್ರೂ ಅಜುಅ ದ್ದ ಲಿಜಾಹಂದ್ರಿ ಸಜ ರ್ ರಲ ಬಿಬಿಎ ೨ಭುಳಖ:೨ 

ಹ್ ಹೆ 
ಅಲುಜಾಲ ಈ ರಲ್ಲಿ ಜತೆ ಇದೆಬ್ಲೀಅಜೂಶಾಜ್ ಆಜು ಆಯ ನರಂಲಾಲಸೆ 

ಖಾತ್ರಿ ಇಜಾಣಜುಜ ಅಲೂಜ ಔ ಜತೆ ಆಲಾಗಡಿಶಾ ಎಂಜಲು ೫ ಜೆ ಲ 

೫ಬ ಕು] ಇರುಲ ಔದಿ*ತೆ ಔರ ಎಲುಂಉಾಶು ಆಇ" ಲ್ ಅ 
ಅ್ರ್ರಖರಾಜಾನಿಯಲ ಅಕ 2ಜಾಔ ೮ಜಾಹುಲ್ಬಲಈ ಇರ-ಡಿ ಈಗ 

ಅಜ. ಆಲು೦ಿ ಇರಿಬಿಎ ಕುುಖೂವಿವಿ 99 ಬಖಾಜಿ ಆಅ 'ಉಾರ್ಥ © 

6ಜುಜಿಜ೦ಿ. ರಣ: ತೇ ಖಿಬ್ಬುದ್ರಿ ' ಥಿಕ್ಚು ' ಶು ಲೋಲರುಬ್ಮ ಡಿ. ದ್ಯಾ ಗ 

ರಿ. ದಿಶಿ: 8೪ : ಜುಲಿಜರೊತಯ  ಲಥೃಿಜಲಿ ಜದ್ರರ್ರ ಜಸಿ ಕಾಯ 

ಲಖಿ ಇಲಾಂ9ಲ9 'ಲಾರು ಔಂಡ ಅಶುಲ. ಸಹಲ ಬೀ ; 
ಬಾರೆ ಲ್ರಹುದಿರುದ್ದಿ ತರು - 

ಇ: ರುಡಿ ಓಬಬೆ ೨ರಿಜು ಠಈಜೌಬಿ 99 99 ಯರ: ಅರರ ಈ ಲಿ : 
ಎಳು ತೆ ಅಂದ್ರಿ ಕರಾತಾಶಣ ಲಿಲ್ಲ ಅಂ ಲಬ ಅಜಾ 

ಊ 9 'ಇಜುಬಶಾಯಿ ಬರ ಇಟ ೨:ದುದಿಎಖ್ ಇಜಂ9ಲ . ಎಂ 

೦ ಅಜಬ್ 855೨ 925ಜಾ-ಬಲುಔ ಛಾತಿ ಅಜಗರ 

ಅಃ ೦ "ಅಜೆತಿ.” ಆದಿ ಶಾಲ ಈಜ್ ಬಿಲಿ-೮ಲಂ೮ ೦ 

ಎಂಬ ಜಡ ಔಔರಿಲ್ಬರಿ೫ೆ ಎಲೀಕಾಬ ಅಜಾತ. ಬಿಜು 

ಅಳುವ ಈಕಿ ಐಗೆ ಜಮಿಖ್ಲಿ ಬಂಕಾದ್ದಿಲಘಿಯ ಈವ ಲಿೌಶಾ 

ಅಂ 9 ಆತ ಐಲುಶ್ಸಾಲ ಐಜಿ ಆಅ ದಔಣಾಂ3ನ ಇರಾಲರಿ 
ರೆ ಅ೫ವಿಕ ಔಖಿಬ ಎಂಜಿ -ಔ9. ಅಶ್ಞ್ಲ ಬ್ರಂದಿಬಅಾರಿತ. 

ಆ ಬೈಬಜ್ಞಾಬಬಿಕುಜಾಬೆೋವ ಬಮುಮಾಬಿ. ಅಜರ ಆರಾ ಜನೆ 

- ಬನ ಇಸ್ ಅಖಾಡ ಎಲ್ಬಿಬರಿ 6 ಅೂಪ-ಠ ಬೆ .ಜಲಿರಿ ರಿಂ ರ 

ಅಯ ಆರಿ ಅಲುತುಂ ಹೌರಾ ಜಾನಿ. ಸ್ಲಾಜೇಕುಡಿಲ್ಲೂ ಅಳ ಎಶಾಬರಿ ಇಲ್ರ೨ 

" ಉದಾ. ಅಖುಬುರ ಶಾ ರುದಿಲ್ದಾ ೨ಲ್ಲಲಿಐಘುಕುಖಸೊಜೆ ವಿಖಜಾಂಬೆಬು. ಲಿರು 

ಜ೦ಯುಬಐಎ ಮರ ಲಿಜಾಜಾಶ್ಟಾ. ಅ9ಯುರಲೂಯಜ್ಲಿ ರಿರಾಜಾರ ಉ 

2೮10 ವ 



551೫10 ಅನತಿ. ಅಬುರೆಅನೆ ಅರ ಆಣೆದಿ Eದಶಾದಿಲ್ಲ ಇ ಆಶ್ರಾಜ- 

ಲಾಲ. 

ಆಲಿ. 

. ಈ ಔಬೆಕೌವಿಯ ಜ್ಷಿಶುಜಿಬ್ಬಂಲ' ಅನಿಬೆ ಅಠಅಾಜಸೆಯಿ. 

ಔಖಿಬ ಜಚ್ಯಾಖಾಯಬ್ಬು ತಠಿಶ್ಲುವಿ ಈ ಔಿಔಜಶೆ:ಶಿ. 

ಮಿ ಔಎಜೆ್ಠ ಲೆ ಜಾರಲಾಾಯಕ್ ॥ಡಾ9 3 ಅನ್ನಿಕ್ಳಾರ ಲಜ್ ಗದಾ 

ದಿಶೌಬ ಉಲಿಜಾಬಿಐಂ ಅದ್ರೆ ಇಜುಇರ ಣೆ ಇರರ ಜರ ಅರಿ ಅಳ ಎಂ: 

ಖೋಬಾರ8ಔದ್ದ ಆಖ ಬರತ. 

ಅಜ್ಶೌದಾಲ್ಯ ಅ ಸಲ್ಲಿ ಈನವಿಖಾಬ್ರರೆರುಯ ಡ್) ಬಳುಜನಿಜುಿಬೆ' 

ಅಜಿ ಇದ ನಜ ೨5) ಇಲರಿದೊಂಜಾ ಐಅರ ಇವವ ಏರಿ 

ಈ... ಲೆ ಉುಬೆರಿಂಡಿ ಅಲಿಯ ಅಬು ಬುಶಾಜಿ ಅರಾ 
ಅಿಂಕುಔ 5 ಅಕ್ಕು 

ಇಂ ಅಈೂಕುಬುರ ಮಿನ್ನಿ ಎಳೆಬನಂಔ ಮ್ 

ಇಉ ಯೆ ಉಜ್ಶ್ಖಾಈಿ ಅಜ್ ಕಂಬಿಯ ತಔಬ ಈತ 

ಅಣಿ ಅಜವಬಿರಬಿಜಾಬೆ ಬ್ದಿಜಂಲಅ ಬ್ರಿಯಿೀಳ್ದಾರೋಟ ಲಾಜಾಖನಯಿ . .. 

ಖಾ ಖಿರು ಬೆಡಿ ದುಃ ಶಿಖರ ಈ ಕೃಜ್ಯಾಲಾಂಐಬ್ಲುಡಿ ಇಹುಔರಾರು 

ಹ್ಯಾಪಾಾಲಾುಶಲ್ ಆಅ ಬಲಿದೆಟಲಜ್' ಈಜಿ ಲೃದೆ ಜುಲಿಜರಲ ಈ 

ಅಲ ಬುಮಿಜುರ ಈ 

ಆತಬ್ಸಾಲ್ಲ ಲೆಜು ಜವುಳಿ ಕುವನೆಂಬಂಲ ಜಾ ಅರೇಅಲ್ಲಿಜ ಅಜಾ 

- ವಬೆಯಿತಚೆ ' ಅ? ಬುಳುಬೆಬುರೂಔರೆ: ರಖ್ಛಾಶಾರಲ್ಬಾಂ ಅನೆ ಲರ ಜಾಮಿ 

: ಅಖುರಳಿ. ಇರೆರಬಿ:  ಜನೋಣಜ್ವಜಸ 6ಮುತಕುಸಂ್ಲಿಖ 

ದೆ ಐುರಿಂಬಾಂರಜ್E ಜಜಬು ಅಳ ಬೆ ಜಬಲಿಂಜತರಳಿ, 

. ಅಜಸೆಶುಬಾದ್ವಿ ಹ್ಯಾಶಾಲಉಶಾದ್ರೀೂ ಲು ಕ್ಷಜ್ಯಾಜ ಯಲಿ ಬಲ್ಟ ರಿ ಇಲಿಜಜಸೆ 

ಜುಲ್ಟೂರಿಕು. ಬಳ್ ಲಾಲಿ ಬಿದಂವಿಜ] ಅ ಉಾರಲ್ಮಿ ಲಔ ಲರಿಆಳ್ರಿ್ರು 

ಲಿಜಾಜಾಶಾತಔಿರಿ ಬಮಿಬೀರಿಜ್ ಆಜು ರಾಜಶಿಶಾಯ ಜುಲೊಲಾಲಗೆಲು 56 

ಜೌದಾಲಿಜೆ ಎರಾಲಾರಆಗೆ ಕಅಸಾಖಜಾಲ್ರಿ ಬಿದೇಲಿಜ್ ಕಶುಠಿಜೆ ೧ಬ 

ಬಜುರೂಶಾಜಾ್ ಖಳಿರಿ ಬಿ5ಅಲಿಜ್ ಅಶುಭ ಪ್ರಸ್ಗಾಶಾರಿ ಜ್ರಠುರ ಅರ್ಲಿ 

ಅಜಾಾಶುದ್ತಿರ ಜೆ ಇಲುರಿ ಇಲಿಬಕಾುಜ್ಬಾಲಿಕು* * ೭ಡಿ. ೭೮ಿಂದ್ಭಿ 

ರಿಜ್ Au: ಜಲಿಲಿಖಯಲಾ ಐಜಿ ಅಶುಜಿಲರಿತ ಧಾರ 

ಅಬಿ ಜಎ ಐಸ್ ಬುರುಔಿಜಾಲಿಲ ಅಜ ಬುಕುದೆಬಾಲಿತಟ ಬ್ಯಾ 

. ಲರೂಖಾೆ ಬಿಬತಿ. ಧ್ರ ಅಉಂಡರರಿರೂಲಲ್ಲ ಅಆಲ್ಮಿ 

ರಾವು ಅನ್ನಿಸ ೫15509. ಅಲ್ಲಿ ಅೀಬೆಳಿಬ ಐನ್ಟೀಣೆ 



ಆರು .ಅರೇನಿಜೇಲಿ. ಎಜಾನೆಜನದಿ ವಿರೇಜರಿ. ಔಯ ಆನಿ ಉಬಜ್ಯಂಿ: 555 

tb 
ದಯ. :ಉದ್ರಉುಢಾಯೆ-ಬ್ರರೂಯೇಲಿಯ ಅಅಲ:ಅೀಬೆೊಎ-  ಔದ್ಧಿಜಖ ಪ್ರಲಲ್ಜ ' 4 

4 ಈಾಜಾಕ್ಷಿ ದಏಿರಾರಿಕ ಜು ೨ 

[4 

“ಜವಿಕುಣೊಬೂತು ಅಅಶುಖರಟೂಮಿವೀಲ ಅ ವಬ್ದಿಜ೦ ಕಬಿಜಾಲ9ವ 
ಗಜ ಜ್ರಾಚಾವಿದಾಂಢ ಇಗೆ ಹಾಯಿ ತಂ: ಲಿಲಿ ಮಿವಜಲಲ ಲರ 

"ವಿಆನ' ಬುಖಾರಿ ಔಮಿದ ಇರು ಉರರಿದ್ದಿ ಕದಔಬನಿರಬಜ್್ನಿ ಈ 
--ರತಾಲಕನಿರಿೆನಿ ಡು ಜುಗಲ್ ಒದಿಬುರಾರಗ್ವಾಯಿ. ಲ್ವ 
ಬಿರಿರಟಅಸೊಬರ ತೆ ಆಯದಿರಜ್ ರ್ಯ ಬರ(ಲಿಜಖ್ ಲ್ರಶುಂದ ಯತೆ 

ನ ೫6. :ಜ್ಯಾಸಲಿರಜ್ ಅನಿಮಿರನಿಔ ಬಿ 'ರುರಶಲಟ3ಅ ಅವಾ 

2 ಉಲಅಬಶ್ತಾರ ಪ ಜ್ಞಾಜಕಾರಜ ಅದಿ .ಜೂರಿಜಾಲಾಯ್ಥಿರ್ ೮3 

ಹತಲ ಶ್ರೌಯಜ್ ಅಲದ್ವಾರಣಿ ರಾಂಡಿ... -ಅನೊಂಜಸ'ಿದೆವ್ ರಾ 

ಈಕಿ ಉಾಣು ಪಿಬ್ರಾನಿವಿ6ೆಕ್ನ( -ಅಜುರ :ಆಅಕರಿರಿದಕ್ನಂ ಜಂ ಈದ 
'ಇಲ್ಲಿಬಲುಡಿಕೊರಾಹತೆ ಬವ ಆಬರಿವಿರಿಆಕಿಕe «ಜು 
ಅಲ್ಲದೆಜಸೊರಜತ ಬಿಲ ಆರಿದೆ ಖ್ವರಂರದಿ ' ಆಅ 
ಡು ES NNER ಸ ಇ.) ಬಜ PY ಫೆ } ಡಲ “ಈರೆ ಈವ ಆಜಕ್ರಿರಿರಿಡನೆಷ 'ಬ್ರಾರೀಲಔಈ ಆಅ 

ಫ್ರಾ ಲಿಲಿ ಈಸಿ ಬಂಉದ್ಧಿರಯ ಆಂ ಗೆ ಆತೆ ಎಬಕ್ರಿನನಡ 
ಲ ಘಾ ಅನುೂಕುಬಿರ ಜ್ ಆಲಾಖ್ದ್ಧಿ 
ಈದಿಕಲೃರ್ಧಿ “ಪಕ್ಷಿ ಲೌಲುಜಾಂ ಈಜುಾಲುುರಿರಹಣೆ ಸರಕಾರಿ ಸಮೋ 

ಜಿ: ಬೌಖಾಬಿಔನ್ದಿ. ಖಾಪಶಾಜಾ ಸನ ಬಶೀಜತಿ. ಮುಜಿರೇನ್ಷೆ 
2. ಲುಖು ಔಣ ಬಳುವಿಲಲಟಖ ಲಿವಿಜಬರು ಈಂಬಾರದ ಆಖ 

ಸಲಿಕೆ 9೯ ಭಕ “ಬೀರ ಖ್ ೮05ಎ 
ಎಂ. ದೀ ೨9ರ ಐಲಾರಣ್ ಅಜ ಇಲಲ 5ಅಲ್ಪ :ಆರಿಛ್ರಿರಾ 

ಣಿ 

? 

ಈ. ನಾರದ ಇಲ್ಫತತೆ ಅ ಔಪ ವ್ವಬೆರಮಿ ಬಯಛಲ್ಲಾಅಔ 

ಈ. 

ಅಂ ೮ ಹೀಜ9 ಉಶಾ 'ಲಿಬೆಜರಿ ಜಂ. ಜಲಲ ಬುಧದ 
ಬ್ವಯ್ಯ್ರಿಬ್ದಾಬರಿಾಅಗೂಯೊತೆ £ ದರು ಲ| ಬಜಿ ಇ5೦9 ಜುದಿಮ್ಲೀ ಲು 

ವ್ರ ೨ಲರಿಐಘಣಾಗಾದೆ 39೨ ಅಜರ ಖಔಯಲಾಬಲಿ .ಲಿಜಾು 
ಅಬೆಬಾ: ಅಬಜಾ ಬತ್ತ 3ರ ರಕ್ಟ್ರಾ ಅವಡಜಲಿರಂಜಣಾ 
ಈ) ದಿಶಾ ಜ್ಪಾತಿಶಾಲ ದಿಅಯಿಜಾಯಕು ಮಿಔಮಸಟೆ' ಖ್ಸುಲಿರ್ ಅಚಿ 

ಈ. ಉರಿ ಓಿ್ಸಲಿ ಕರ ಜತಿ ಇಲಾಲ್ರೆಯಿ. .ಅ೮೦ -ಖದ್ರಿಬಿಹ ಇಂವ 

ಆಯು ರಜಾಯಿ ಬಲದಲ್ಲಿ: ಅಳ ಔಜ್ಜಂಯಖ ಜ್ಥಪೇಣಿ 

ಅತಿ. 
uuu 



Cts 

2 

ಛೀ? 

ಲ. 

ತ! 

ಅಲ 5 ಅಜಾ ಬಿವಿ, ರುಖ ಆ. ಜ್ಞಾ ಶಯಿಬ್ಬು 

ಎಲ್ಯ ಔನಿಜಾಜಣ್ 'ಅ ಜಾತಿ ಇಬಾಾಲಿಐ. ಇರುಳ ಅಕರ 

೨ಬಧೊಳುಸ ಉರಯ ದಿಲಾ? ಇ ಇಲಂಲ್ನಿಲೆ ೧೨ ಲರಿಯಡಾರಾಹೊಟೆ 

5 } ಬೆ eg y ತ ಕಾ ಗಾನ ಹಕ್ಕಾ ಯ ಅರಿತೇ: ಅಚಾರ ಮೆ ರಿಕ ತಗರ ಹೆಬಎಲಾರಿದ್ದಿ ಮಬೆ್ರದಿ 

ಸನಿ 
ಬುಖಾರಿ “ಅಲಿದ ಉದೆದರಿ "ಇಲಾಔಂ ವ್ದಿ' 

ಎ ಬದಿ ನಾಕಹಣೊಬೊೆ ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾ ಜಿರಿತಿದ್ದಿ ಜಯ ಚ 
ದ್ 

ಈ. ಬಟಕ್ನಾಬಲಿಕುಣೊಬೆಂಬಾಲೆ 3 ಅಿಜು ಈಲಾಳಿಖಜಿವ್ದು ಸರತ 

ಈ 
J. ಆ ಸಸ 

ಕುಂಜ ಲಜಜರುರಳಲ್ದಿರದ್ಷಿಜಲಿ ಜಲಾಲ “ಶ್ಲಾಆಲಲ) ಜಲ 

"ಯಲಿ ಲಾಲಾ ರಿಯ ಬ 4 ನಕರ 'ಅಾಕ್ಷಿಲೌತ ಅರಿರೆ 

ಇಲೆ ಔಲಿಜಾಕೊಖುನ್ದಪೌತ ಇಲ್ಲ ನಿಲಯದ ಲ್ಲಿಅಜಾಬೆಖು* . 

ಲಿ ಅಕ್ರ ದಲಿ ಅಕುಂಪುಅ "ಅುರುಲೈಬಜರಿ ಊದಲು 

೮ *ಲುಖಹಿತಿ 

ರಿಜಾಲಾಾಬಹು- ಬಿ ಬದ್ರಿ ದಶ ಶದು EN) ಇದೆಬದಿ ಬಿಳಿ 

ಅಂಕು ಅಲಲಾ ಜಾಲ ಅಯ ಕರಿ ಅಲಾದ ; ರಿಲೆ 

ಜಂ. ಇಡಿಲ್ಖೌಯಲಿ ಇಡೋ ಬಯಲು :ಜಾಅಖೆ?ಬಿಂಅಜಾಳಿ 
3 

ಅಧ್ರಿರಿ ಕಯ್ಯಾ ಲಾಂ ಯಜ ಖಾತರಿ ಜ್ಲಜೊಕುವಲಾ. . ಬಲಾಯಿ 

ಲ ಅೀಕುಜ ಬಿನ5ಬಿಜೆ ಈ ಇಜಾರಲ ಎಹ್ ಲಜೊ ಆಗೆ ಇಲೆ 

ಈ) ಲಳ 'ಬಿಠಿಬೆ ಅರಿಶಾಜಿ ಖುರಳಅಜ ಅಕೆ ಲಿಎರಿ ಲಮ ಅಳ. 

ಲಲ ಅಜಾ ಲಾ ಔಹಿಜ ಲದ ಐಜಿ "ಎಜಿ 
ಮು ಈರಿ ಬಿಲ್ಲ್ ್ನಲೀಯಜ ಆಅ ಜನ ಅಬು 

ಆಬಜೆ ಇಜಾರಿಜಾ ಔಲೌಜ ಇಂ ಅ್ರಲುರೆ ಅಲ್ಲಿಾ ನ್ rp 

'ಕಿಶುಲ್ಲಿ ಜಲ್ಬರಿಜ್ _ಬಾರೆರಂಯಕು ಅರಿ ನದ ೮೦ ಆಅ 

ಅಜರ £ಮಿ .ಲಬಬೆ ಅಜುಲಿಖಾ ದಿಶುಖ Res > 

'ಲೀಕುಲಿಎೆ ಲೆಜು ಅಪಾರ ಆಡ 'ಅರುಾರಿಶಾ ಈಶ ಶ್ಲಾಜ] ರ್ 

'ಬರಿಠ ಕಾಕು ಆೊಬೆರಿ ಲಯ್ಯರಫಿ. ರಿಕಾ ೊಬೆಲ್ಬಿ ಈರ ಜಪ 
'ಅಕುಜಿ ಪುಲಿ ಲ್ರತುಜಾಖಿ ಖಡಿಜೊಲು ಔ ಲಲ ಮೂಜಿ ಇಂಐ ಕಾ 
ಅದಿ ಬಔಟ್ಟ ತೌ ಬರಜ್ತಾಲೂಡಂಡಿ 6೦ ೮ಬ ಅಜ್ಜ 
ಭಜ ಪ್ರಜಳ್ನಬನಿಳುಣೊಬೊಬ ಇಂ ಈ .2ಜೂರಲಿ ರ೦ಿಾ ಈ ಮ 



ಲು ಕಾಯಿಸಿ ಜಾತನಾ €ಯಲರಲ್ಲಿ: 6 ಜಕ್ರಬಿ: 557 

ಸ್ನ p 

ಖೌಟು ಲ ಲೀಲಾಳ ಉಶಾ ಶು ಬಜ್ಯರಿಜ್ ರಜೆ ಖಲಿಂ 

ಸ್ 

Ow . 

ಅಲಿ. 

Rg: 

ಸ p 

ಜಗ ಚೌಕಾಬಾರ 

@ 0G ll 

ಚಾ 6 ತ ಣಾ ಣಿ 2 ಯಸ ಬನಿಕಾಬಿಬಿಕುಲೊಲ ಕ್ಲಿಬು' ಆಲ 

(9) ಐಆಲಿಜಲಿಳಿ. ಬೆ ಬುಲಿ ಖೂ 
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ಅಟ್ಟ. 

ಉರು ರಿಢ್ಮಸೆರಿ. ಲದ ಅರೇಲಿಲೆ್ಷಿಯಿ: i 

ಆ ರಾಖಾ ಇದಿರು. ಜದಲ್ಲ ಅಲಿಂಬಔ ಯ9ಬೆ ಜ್ಟೀಲ್ಸೆಲೌಬೊ 1 

ಕಜ ಅಾಶರುಲ್ದಿ 9೨ ಬೆಡಿ ಅವಲಂ ೨೮5 ಔತಣ ಅಲ 

“6 ದ್ರರರಾಶರವಿ ಜುಲ ರದಿ ಠರುಆರ್ರಿಕರಾುಅಾರುಯಖ ಅಶಾಅರಿ 

ಅಜುಅತಲಿ ಭುರಂಜುಜಾಶ ಅಜುೂಜುಳ ಬುಲಿ ರಾಜೂರ 

೨5. ಜತಿಜ್ ಆಶೌಬದ್ದಿ ಅತ ಡಿಂಸೆ ಅಶ್ವತ ಬಾಳಿಕೆ 

ಜರದು ಅಶೌಢಿಲ ಅಉಂಂರಾಜಾ್ eM ಬುಲಿ 

ಅಶ ಅಲುಂಕುಣಿ ಅಜ್ದುಳೀಲಆಸ ಬಲ್ಪಲ್ಧಿ ಬರಲಿ ಅಜಿ 

ಇ&ಔಜ ಆಈ ಜಿಪಿ ಇಲ್ಲಾಖಸಐಆಗೆ ಬಲ್ಬಲ್ರಾಜಂರಡಿ ಢಿ ಖ್ರಿಲಶ್ಟು 

ಲ೦ಿಕುಖಕೊಬೊಂ್. ಅಉಂ೦8- 

ಲಾರಾಲ್ೆ ಬಾಜುದ್ಧಿರೂಯಲೌ ಅಲಿ ಆಉುಅತ್ ಐ ಬುರೆತಾಕ್ಷಿ 

ಈರಅುಧಲ್ರಿರಲುಲಾರುವ ಶ್ತ ಅದು *ಉಂರಿಂಡಿ ಅಖುಬರಿ ೪ರ. 

ಈಖಾಶೌಬಾದ್ದಿ ಅಳ ಲೆ ಧಶ್ಲಾಚಾಮಾಂಬುಅಲ'ಜಸ ಎ ಇಲಲಿ, 3 ಇಲಾ9 

ಆಅರಾತಿ ಅಿಂಜುಜ3 ಅಲಬ್ಬಬಬ್ದೌಬಜ್ಞಾಬಲಿಕುಜ್ ಬೊ ಲಅ್ರಭುಡಬೆರೊಈ 

ಆ ರೆಣಖ ೬8. ಅಪೆಬಿಟುಲ ಅನ ಜಶಜಬದಲ ಅರಿವಿ 

*ಬೊಜ ಬರುವಿ ಈವಿಶಾಖಾಯಾರಿ ಕೆಲ ರಿಲಾಬಂಲುಲಿ, ಜನಿಹೆಐವಿಜಿ 

ಮುಣರಮುಂರಔಿ ಈ ಬಡುಲಾಗ್ರ ಅಉುಬಚ್ ಅಲ್ಲಿಳುವಿ ದಲು ಛ್ರಾಲರಿರಿರ, 

ಆತೋ ಉದ ಜಾಲಿ ಈ ಈಖ ಭಾಸ್ ಜಾ ಲಿಃಲಿಜುರ್ ಉಟ 

ಈ ಇರಾ ಆರರ ಲದಿದಿಲಿರ್ದ ಟ್ರುತ್ 89 ಜ್ರರೀಲಔಿ 

ುಲಜ್ಞರ ದ ಲಾಲಸೆ EAS ಲ ಕುಜ ಈ 

ಅಣಿ ಷ್ಟು Bios ಜರಿ ಈ ಖೋಯಿಲಾಬುವಿ ಬರಹ ಜಲ್ಲುಲಕು 

ತಿಗೆ ಈ ಖಾಲಲ್ಲಿ ಅರಿನಿಬಕಾ ಬೆ, ಬರಿಯಾ ಬ್ರಶ್ರುಯಿ 

ಈಕೆ ಲಾಲ್ ಜ್ಯಶಾರಜಟಿ ಅ ಆಜುಅ ಆಂ ಎ 

ಔಖೌಬ ಆಈಅಜಂಬ ಐ9 ಬಾಲಿಜ್ಔ ಈ ಅಬೂರಔ ಲ್ರಜಾಣ ಜರೆ 

ಈ ಬುಠಿಬೌಪ್ಲೀದ ಲಿಜಲಔ9 ಈಲಲು ೮೬ಬರಣ ಬಳಕ ಜಲಿ 

ಅಶಾಾಬೂಲತಿ: ಎಜಿ 60 ಬ್ಲಶೀಯದಿ ಜರೆ ಜಲಿ £೮ ರಿಜಲ್ಬಿಣಿ 

ಜಲಿಳಅಖಲಿ ಅಬಿರ ಬಿಲ ಇಲಾ ಇರುನವಿಬರಿ ೫೬ ಯಜ 

§ 



ಉಲುಕೌದಿರಆಗೆರಿ ಔಯ: 0 ಆರೆಂಲಿಲ್ಲೇಯ: 565 

ಅಲ್ಲು. ಉಲಿಲು ರಠಜಬದಾಲರಿ ಅಆರಲು ಕುಲಿ. ಚಿತ್ ಕಲರಿ 

ರಾವ್ ಜಿಟಿ ಅ ಬಿಕರಿ ಲ್ಲೆ ದಿಲೌಜ ಅಜಿರೇಬಆಆಲಿ 

| ಅಲುಬಿ' ಔಜ್ಞುಕು ಬಳಕು ಅಬೂಮಣಾಬಿ ರೈಜಾಜ್ ಉಜಯಿ ಅಂತಿ. 

ಅಲ. ಲಿರುಜ್ ಬವಿಕಿಘನೂಸಿಂಿಬೆಂದೆ ಬಂಜಾದ್ದಿರರಿ ಮಿಂಹದಿಕುುಲ ಜ್ರ 

“ಜೆ. ರ ಶಾಅಆಗೊಂಸೆ ಜರೆ ಈಡಿರಿಲ್ದು ಐವಿ ಸ್ವರ. ಆತೆ ಇಲಾಖರಿ 

ಔಯ ಅಲೆ ಓಜಾ ಔ ಅರಿ ಅ ರಿವಿರುಖೊಬೆ ಭೌದ್ದ ಈ ವ 

ತಾ| 

ಡೂ. ಇದುರೂಲಾಜಿದಥಿ.  ಎಬ್ನಿದೆ £5 ಅಜದೌನ್ಲಿ ಹಔ ಔಯ ಇಂಕ್ 

ಜಿ ಅ್ಲಿಜಲಿದರಿ ಕುತಖಳಿ ಜಲಜ ಬ್ರಿಜರ್ಮ ಜನಿಹಹನೆೇಬಿ'ಅಖೂರದೆ ಆಲಿ 

; ಆಲುಲ್ಯ' ಲ್ವಅಲ್ಬ ರಿಯ. ಆಯೆ ೮3೨0 ತ್ರಜ್ಞಣ ಲಾಂಸೆ ಜಿದ್ದಿ 

Be ಕೂಲ್ಲಜಸೆಲ್ಪ ದಂ ಯ. ಲಿರು ಹಾಜಿ ಕ್ರಲರಿ ಔಣುಜಾರಿ ದ್ರೂರಾಂಲು 

೪59 ಅಈ ರಬಿ ಬ್ರೀ ಲಿಯಾಜಿಯರಖಾದಲ್ಲಿ ಜುಂ ಜಿಕೆ 

ದಜ. ಇಜುಅಲಾಯ ಜರಂಜ ಜದ ಉಶಾ ಆತಿ ಶಾ.ಡಲ್ಬರಿಜ್ಛ್ರಾಯ- ಉಟ 

| ಅದ್ದಿ ಈುತಿಟು ಎಲರಿಐವುಕುಣಬಿ ಅಜ್ಞಾಜಿ ಬಟು ಕುದಿ: 

vu 

ಎಂಟಿ ಬರಲ ಬರಲಲ ಅರು ಔಂತ ಖೆಸಕುಬ ಈ 

ತಾ. ಅಳಿಲ ಯಾಂ ಛಳಿ: ಉಡ ಅ್ರಬಾಔರುಲ್ಲಿ ಅರೊೋಣ್ನಆ ಅ 

ಅಣಬೆ ಇಅಜ್ಗಔಲ ಇರಾನಿ ಉಠಿ ಅಲಲರ್ರಿಕಲುಅನುಚಸ 

6ಜುಅ ನಯ ಅಜಾಂರ 9 ದೆಬು -ಈರ್ವಿಆಗರಿ ಕತತ ಅಿೀಕುಣ ಈದ 

೭ಬಿ ಇಲೀಜಸಿ ಶಲ ಪಲಿೀೀಜಸೆ ಅ ೧ರ: ಬದಿ ಅಉಾಈಲಾ ಜಿಐ ಜನ ಐ 

ಅ. ' ಅಕೇಲಿತ್ನಲ. ಇಚನಔಿನೀಂಜಬಲರ ಉಔಿರಲ್ಲಖೆ ಜಂ ದ. ಈಗ 
5 

ಈ. ಅಯ ಉಲ ರಡ ಬರಿತ... ಲೀಳ ಅಜಲು ಓರ 

ಯ ಔರಂಬಟ್ಟ್ ಫೌಬಲ ಅರಿ ನ ಘಾಲಿ ಆನಿ ಇರಾ 

|. ಅಲಲಿ ಈ ಲೋಕಿ Le pe ಬಜ ಇಅ'ಕಿಜರಲಿಜರಿ 

ಅಕ್ಲಿಬ್ಬರಿರಾ 'ಔಿಶಬ ಬ್ರಿಜಜ್ಗಬೆ 6ಯೆಟ್ಟ ಜುಖೊಬಿ ಜಲಾ ಬುಲಿ 

ಅಅಈೌ ಬಳಿ ರಲ್ಲಿ ಬಲ ಜೌ ಕಬಕ ೨೪ೂಉಬವಿಆೆ 

WwW ೫71೫2೫ 
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504 ಉಗುರ $€) ಲಿಲಿ ಲ್ರೈಜಚಾಧದ್ದಿ. ತಾ.ಆ ಆರೇ ಚೆಲ್ಲ 
ಮ "೪ಗ್ನ) 

೩... ಕಲಳ ರಿಜೌಬ ಓರ ಅಲ್ಪಖಥಿಆಸ ಎಲರಿಖಲಿ ಅಟ ಇರಿ ಇದ್ದಿ 
ಡೆ ತಿಂ ಬಾರಾಲಿಲೆಐಆತೆ ಬೆಟೂಡ 'ಠಲಧರ್ರಿರಾರ: -ಆರಹಾಯ 

ಬಶುಾಶಂಾಲು9341 ಇರಾಲಬಈಂ ಆಲಿಸು ' ಔಪ ಲರ ue 
ಐ. ̀ ` ಅ೦ತ ಅರಿ ಜವಿಬಾಬ 'ಜ್ಞಾರಔಕು. ಲೀಜುಣಿ 

Ep 
ಅಬಿ ಶಂಖ ರಸದಿ ಲಕಾ ಲಿಯಕ್ತು "ಕ್ರಶಿಂಬಔಿ ಲಳ 

ಶುಟಶಾಲಅಅಲಸೆ ಖ್ರಿದ್ದಿ ಈರಿ ಖಔಲಾಾರನ'ಯ ಇಂದಿರ ಬಜೆ g 
ಐಲಿರಲೂಯರಿ ಡ್ರಜ್ವಾಜಾ ಇದ ಜೂಬೆಲು 'ಅಬಿವಿ ರ್ರಾಳೋಕಾತೆ ಸ 

ಪಂ AO 
ವಿ ಖಾಯಿಜಾ ಯಾಜ ಲಾವ ಜದಿಬಲ್ಲ ಔಿಬಲಿಚ ಆಲ್ಲಿ: ಜಜ್ಜಿ ' 

| 
| 
{ 

| 

| 
| 

“ಸೆ ಇ. ೮ಶೌಾಚಲಇಇಯರು ಅರಾದ್ರಪ್ರಿಕರುಜಾರೂಯ, ದಶಿರಿಜಕಾಲಿ "ಅಮಿ 'ಅಲ್ಲಿಶ 
| ಅದರಲ್ಲೆ ನಿಲಅಲಲ್ರಿಕುರಂತಾಶುಲ ' ಅಲ 

" ಉ. ಬುಲಿ ಅರ್ಫಿಜ್ಯಾಗ್ರಿಿಯ ಹಲಲ ಲೊ್ಯಾಯಿ. ಔಜೆಪೌಜು ಕ್ರಿ ಅಜಾ *ಆಲ್ಫಾಯಡಿ 

ಅಭ್ರರರ್ಯಯಾ ಇವ ಔರ ಡಿ ೭೮ಆಾರಾಲೂಯಲಿ ತ್ ಲಿ 
p 

ಅಬು ಹಿಶಾಾನ್ತಿದಿ೨ನೆರಿ ಈ ರಾವನ ಐದರಿೀಜೆಚ. 
WE 

ಹ 
Ke 

ಅಬುಬಿಚ 'ಅಯಿಶಾಜಲ್ತಿ 
ದು ೦ ಜ್ರ ಎಳಿಹಲಿಚಿಲ: ಜ್ಞ 

ಮ್ Melt p ಈ ಲಿಅಕಾಂಯಯದಿ ಲಷಾಉಛಯದು ಯಂಯಾದಿ 

ಜಾ ಈಧ್ಲಿ 
ಗ್ರಾ ನಿ ಲ್ಲಾ Ps ತಾ ಜನಿ OWS ವ ಅಲ್ಲಿಬಿಕಕುಬಲಿಲಅಲಲಿ್ದಿ ಅಣತಿ ಲಿರು ಲಲಅಫ ದ್ಧ, ಜು he 

fy 
ಗ್ರಾ ಜಾ "ಬದ್ದ: ಐಖುದಿಲಬ ಬಜುಯನಿವಿಂಜದೆ ರಷ್ಟ ಕ ಾಚರಾಜ ಅತೆ ನಕ್ಷ 

೧ 3 a) ಭ್ಯ 0 ೧ ಣು ಲಾ ನ “೮೫ ಲಿ ಬಿರುಖಯರಅನೆರಿ ಅನಾ ಬೆರಿಸ್ಟಾಬಿ ಆದು. ಹರಸಲಿ ಪ್ರ 

ಲ್ಛ 
| 

ಅಂ ಲಿಂಕ ಈಖರಿಇಕಅ ಜಲಿಮಿದ್ದ ಬರಲ್ಲಾ ರಾಔದಲ್ಲಲ್ಲಧಿ ಔರಿ 
`ಮಲಿಜೆ . ಜ್ಞಾ ಜಿ ಾರೋಯಿಸಿಎಲ “ಅಲಲದ ಔಲ್ಪು ಕಠ್ಪಐ 

ರಾಂ. ಇಂಡಿತುರ ದಿ ಬಿಶಿಂಜಳಿ.. . ಈಜ್ಲಾಬುರ್ದಿೀಯಿಂಸುಧಿ po 
'ಲಅರುರ('ಲಿಆಗರಿ ಜ್ವಲೀಐಡಿ : ಅಜುಂಶುಅ pe ಲಿಬಜಕು ಬೌ. 
ರಿಜ್ನಾರಾರ ಜ್ಯೂಲಿ: ee ಅದಿ. ಕುಬಾಲದ ನೊರಔಲಯಅಸರ 

ಲ್ ಅಜಿ. ಉರಿ ಉಬೆ ೨೮5೬೨: ನೆಜಾಡೆದ. pe ಛೂ ಔಲಿರ್ಕ 
ತಾ ಜುಬಳ, ಔಲಿಜಾಾ9೬ತ ಔರಿಮ ಸಿಬಿ ಲಾರುದಿಆ ಬು 



ಅಲಿ ಲಿದ್ಯುಂಗದಿ ಔಯ ಆಕಿ. ಈ ೮55ರರಿಐ. 563 

- p ತ 

ಇಬೆಆರು ಈದ್ವಿತೊಾರು, ಲಮಿಲಔಂನೆ ಜಲಲ ಆಂಟ್ ರಜ: 
ಅಂಜು ಫಂ ಅಲಅ4ೆಶ್ರಿರುಕಾರ ಯಾತ ಬರಾರುಲಿರಿ ಇಯಂ» 
ಲ್ಲ್ರಸಾಂಔ ಅಯ್ದ ರಾಬಿ ಅ ಈ ಜಪ ಇದಿ ಅಜ ಲ್ಲಾಲಿ 

ನರ ದಂ ದ್ರರಿರಿರ ಜದ € ಲಜಲಿಉುರ ಲಾಲ ಅಶಾ: 
ಕಜ ಬಗಕೆ ೮2ರ ಜರೌೆಲ್ಲಾಹತೆ ಕಾ: ಘ|ಲೊಕಾಶಾರಖುಡಿ 
ಔರ ಅಅಜಗೆ ಧಿ ಜು ಹಜ್ ದಿಜೌಿಬಿ : ರು ಬರ್ಮ ಆತೆ 

ಅಶಾದಾಲ್ಲಿ ಜಲಾಾಲ್ಕಿಬೆಆ್ ಅಜರ ಗಲು ಇ ಜಾ ಖಾ) ಬ್ ಉರಿ 
ದಿಸೆ ಲ್ಸಇನ್ನಶಿಬಿರದ್ಲಿ ಜದ, ಅಬ್ಬ ಬೆ ಜಲು ಕಮಲೆ ಅಬು 

ರು ಬಜ್ ೮ ಬಪಿರಲಿಸೆ ಶಿ ಮಿನಬಸುವಿಧಿ ಜು ಬ್ರಿ wy ವಿಜಿ 

EB ಮುತು 'ಚುಲೆಲ್ಫ CXR ನಂ ಜಜಾದದೆದಿಲು ಲಿಲಾ 

ಇರಿಜಿ ಸಲಹಾ msl ಶಲ ಸೋಟೆ ಅಬು ee ಬಲಿಜ 
» 

ಫ್ ಜಾ -ಕ್ರಾಜಕಾಪರಿಕುಾಟೆ ಫಕತ್ ಜಡಿ ಸಾ ಇಜ್ ಜಿಲಾಲಿ 

ಈಾರಜರಾಏಜಿ ಬ್ರಿಯರಿಔ೬ ಬಿಡಿ ಉಾರರಾದಐ ಏತಿ ಇ ಜರ ಈ 
: ಅಶಾ ಾತಾಶನೆಐ. ಇರ್ಫಿಆಗೆ ಪ್ರೇಂಜ್ಯಬಲಿರುಖಸೊಟೆ ಜಾರ ಈ ಇಜಾ೦ಿ 

ಅಲಾ: ಮಿಠಿಬು ಜರ ೧೦೧೬39 ೨ ಅಬುಯಕಾಜಾ್ಲ ಜಡಿ ಆ:ಈಶ್ವಂಯದಿ 
'ಲಿಲ್ಲುಲಿಯ್ತು ತರ ಡಿ ಅದಕ ಬ್ರಿಜರಾಜಲಿಕುಜಬೆ ಲಾಲಾ 
ಅಟಲಿದಬಿಳುೂಬೆಲೆಲ ಲಾಬೆ ಇಲೂಿಲು. ಬಜ 
ರಿದ ಲಿಜಾಬಜರ ಈಧರಿ ಅಲ್ಲೆ ಅ ಅಬಿಶು ಅಲುವಿಖಾಲಣಿ 

. ೫ ಅಧ ಇಳಿ ಈ ಜಆರುವಿಲು ರಣಜಿ ಅಬುೂರಳ. ಈಜನೆಶೌಯಿಲ್ಲಿ 
ಅಈ ಎಲ್ಲರಿಹಿವುಜಕುಜಂಬಿ ಇಜಾರಣಿ ಆಂ ಸರಿತ 5. ಲಾಲಿಬಮಿರಿ 

- ಪರತ್ 6ಬುಲಾಅವತಾ ರಿದಂ 19956209. ' 'ಜಿಜಾಬೆ 
ಲಿಕುಜಂಬೆ ಜರ ಟಾಸ್ ಕರಬ “ಆಡಳಿ ಅತಳಚ್ 

ಆರಿ 289 ಲಿಶು್ಯನಿಲಲಿಣೆ ಅಳ ಖಾತ ಭ್ರಿಬಜಜಬಿಕುಜ ಬೆ 

ಈ ಜಾರಲು ರೆವಿಷಲಿಶಾಬೆಳು ಆಡ್ ಹಂಡಿ ಅಳ ಬದರಿಜಾ 

“ಯಜ ಆಲ ಶ್ರಜಗೆ ಕರಾಯ ಲಪ ಉೂಬಾರರಿ ಅಬಳಾರಿಲು ಈ 
ಅಬಿ ರುತ ಉರಿ ಸ್ ಅನ್ನಿರಿಎ ಪುಜಕುಿಣಜೊಬೆಳು ಜ್ರರ್ರಾಯ 

ಅನ ಕುಬಿ ಇಬೂರದಬ 'ಜರಿಕಲಲ್ಲಿಜಮಿತರಿಆ 99% ರರ'ವ 

y £0 



566 ಉಗುರಿನ ಲಸದ ಆಲಸಿ. ೧೦ ಆರೌೊನಿಕಜಿ- 

ಟಂ. ಇಲ ಎಲರ ಇಗೊಲೊಜೆ ಡೈಲ್ತುಪ್ರಶಾಯಿ ಖಿಲ ಅಉಜಾರಳಿ ಇಚ್ 
ಖಬ್ಗಲ್ಲಿ ಲಿ*ಲಿಟಪಿಂನಿಜ ಮರೆಬನುಖ ಅಬಿಜಳಿ ಪ್ರಬಲ್ಯಜರು ಸೆ 
ಬೆ ಶೌರುಲಡಿರ ಅರಾಬೆಜ- 

ಇ 

೧೨. '`ಅರಾರಿತ್ಲಂ. ' ಅಣು ಜಯ್ಯಾತಾನ್ಲಿ ಅಧುಹಲಿರೇಲ್ 3 ಇಲಲ ಶಾ 
ಅರಔ ಜುರ:ದಾಖಕಈ ಕಬ ನಿಶಾಔಿಲ್ಲ ಇ ಇದೆಲ್ಬರಿ ಜಜ್ವ್ಬಿಕ್ನಾಜಲಿಹಣೊಬ 
ಅಲಾಲ ಜಔಖೂಜದೆ ಬ್ರಜುದಿಕು ುಜ್ದಇಬೆಬು ಅಜಾಔ ಬಿಮುಃಜಾಲಿನಿ ಜಜು 

ಈ ಲೈ ಅಲುಂರಿಲಾ is ಜಲೀಲ ಅಶು ಹಂ ಅಬೂಲ್ಲ್ಕ್ಲಿ ಅಶು 
ಈ ಲಿಲಿ ನ್ರಿಯಲಿಔಜನೆ ಅಲಾಲ ಜಮಿವಿದಿ 'ಕ್ರಾನಿಶಾ 

ಅಯಿಜನೆ ಉಪ ಅವಿ ಅ್ರಿನಿಯ್ದುನ್ಲಿ ಉಜು ಅತಲಔಜಾಜ್ ಡೊ 
೦೨. ಶಿಶಾರುಶ್ಞು ಜುತಂಪಾರಾತೆ: ಅಜಡಔ ಲಿಬಂ ಲೃ ಉಜ್ಕಾತಾಾಯ ಬಿಬಿ 

ಉಪಂಂಟಿ ಬರಿಆಿ ಉಲಸಾಧ್ರಿ ಅಅದಔ ಜತಿ ರಾರೆ ಟಾ ಬ್ಬ 

ಪೌಲಿ ಓರಿಶಲ.... ಇತಿಆತಿಉರ್ ಎಲುಡಿ ಶೌರುರಡಿಖಲಿ ಇಲಲ 
ಈಜು. ಲಲ ಇರರು ಬಿಂಬ ಸಹಕ ಅಹಾಜರಿ ಟೆ 

ಣಿ] ಖಗ ಅರ ಜಾಗಕ್ಕೆ. 6 ಆಲಕಾಲತೆೊ ಬೆ 

ಜಲಂ ಲಭ ನದಿಗೆ ಇರ ಬರೊದು ಅಾಜಿಖಾಯ ಜಿ 7 65೫% 
ಲೇೊಗೆ.ಜಾರಖಾಳಬೆಜನೆಲ್ಲ. 

ಐ... ಅನಿಕೀ ಅಂದಿ ೊಬೆ. ರ್ಯಾ ಉಳ ಉಡೆಯ ಲೆ ಫಲಿ 
q ದಿತೆ ಸಲಾಂ ಉಶಾಳತೆ ಸಾಶಾರಾಲಾಸಿ ಓಂ... ಲಾಉದಿಂತೆ 

ಬಿರಿ ಜಾಯ ್ರಕುತಂಲ ಜ್ರ ಜಾಂ ಲಾರಿ. 

ಅ. ಅಲೆ ಎಲನಿಎಘಜಯೊಬೆ ಬಮಿಬಿಜ ್ತ 3 .ಜ್ಯಲಾಎಲ್ದದಿ ಆನೆ: ಮತೆ 

ಬಾರ ಾಂಬೆಬ್ಬುದಿ ಔಂಲಿಲಸಾಕುಿ ಲ್ಲೀಲ ಜಣ. ಜು ಇಲಾರಥಿ 

ಔಂಲಿ ಅ್ಷಬೆಕ್ಳು ಡು ರಿದ್ಧಿ ಆನಿಅಶಾಕ್ಞುಲದ ಅಲಾದ್ರಲಿ ವರಶಾಜರಾಯ 

“|. ಆಲಕ್ಳೂ ಉರಿ. ಎ 9ರುರಿ ಜುಲಾಯಿ ಅಬಾಲ ಐ” ಶಾಲುಡಿಾತಿ 

". ಮಿರಿಉರಾಯ ಬಮಿರಿ ರಿಅಖಲ್ಲಿ ಉದ್ರಿಯ6 ಭವಯ ಧಾ ಉಡಿ 
ಪೊ ಕ. ಅರಾಧ್ಟೂರಿಕೆ, | 

3 
ತೌ 



ಉಲುಹಿರಿರ ಗೆರಿ ಆ್ರಖಿಶಾಧಿಕ್ಕಿ. ೧೨ ಅರೊರಿದಂದ- 567 

ಊ. ಈಜ್ಶೌಯಿಲ್ದಿ ಎಲಲ ಅದ್ದಿಖು ಲಿಜಬಮಿಂಲಿಕ ಪ್ರಾಯಿಜರೆ ಲಾಜಾ 

`_ಶ್ವಾರಿಲ್ಲ ಲಿಲತಿಜಾಲ್ಲಿಖಾ ಬುಜಜರಿ ಎಲಿರ ದರಿ ಬ್ಲಿಖೊಕುಔಲ್ಲೂ 
ಭಿಬಿಬಮಿ ಅಬುೂಶುಔ ದಜ ಖಲು ಓಜ ಜುರಜ್ರಿ ಅಜಿ 

ಅಜಿ ನಮಿ ಆರಿಾಲದ್ದಿ ವಾಲಿಯ ಬುಅ: ಆನಿಅದಿ%್ಞಿಕ್ದುಐಡಔಿ 6 

ಈ ಮೋಜಿಯಿ- 
ಅಪ ಅಂಕಣ ಈಬಾರಿ ಜವಾರಿ ನಿವ ಬಣತೆಂಬೊಂ 

| ಜೂ ಅಮಿ ಮಿಲೆಣ ಜಲ್ಸಾ ಅಲಂದ ಲ್ರಜಾಬಿಶುಯಿ 

ಬಿಲದ ಬಹಲ ಮಿಫೆಬೂಕ ಆನಿಘುಂಜನೆಯ: 
ಆಂ: ಲಸಬಿಬಲಿಂ ಲಾ ಬಮಿತಬಿಆೆ: ಅಅುಬಿಖಜೌಲ ಆಂಕುಜಿ ಲೌಲ್ಗಿ 
ಕಾರಾ ಪರಶು ವಲ್ಯ ಖಭನು ಅಡ ಠಲಿಕಲಂಅಾಜ  ಅದಬ್ಬಬಬೆಬನ್ಗಾ 

ಜವಿಳಣಬೆ ಜಾರೆ ಅಬುರಿಂಅಅಾ' ಕುದಿಕುಔಂಯ ಕಾದಿದಿರಡ ಈಜಾಡಿ 
ಅಲ್ಲಿದಿಃೊಲಾರದ'ಅಶಅಾಲು ಔಖೌಬದ ಬಿಂದಿ 95 ಉಲ 

ಜ್ರ ಅ್ರಪುಸ್ಯಲಿ ಅಡಾ ಈಜೆಬಲ್ಲ ಪುಬನ್ನಾಬಲಿಕುಣೆಂಬೆ ಜ್ಯ ಖೌಬು 
ಬುಲ ಐರಖಾಆ೭ರಿ ಮೀಲಿಬಮಿಂಲಿಔ ಬುಜಂಲಜಿ ಆಅ ಔನ್ಷಂಬೆಲು ಅಜ್ 
ಖೌಬುದ್ದಿ ಶ್ರಿಜತಾಎಜಿ ಅಿರನಿಜದಲ್ಲ ಔಷ 681 ಬುಲಲರ! ಮಚಾ 

ಅಲೆದ ಎಲಾಲ: 

ಊಂ.  ಅಈಿ ಬಾರುದ್ಧಿರಾಖಿಜೆ.. ಅಜ್ಜಾಳುಲಿ್ಬಿಜುರಂಲಜ ಅರಸ 

ಅಬೂರಳಿ ಅಜ್ದುಳಬಿಬ್ಲಾವ. ಬತರಬರಅಾಲಿದ್ದಿ ಲಬ ಖಲ್ತಿದಿ ಜಿಟಿ 

ಲಜ್ ಲೆಜಾ ದಿರಡೀಜಲಾಖಿ ಅಲಾಬಾರ ಆಆಾಲಾ್ಖಿ ಫಟ ಈಲಲಿಲ್ಲಿ 

ಅಲಿ. ಎಜೂಲಲ್ಲಇಅಜಐ.  ಕವಿಕುಧಕುಲಿದ್ದ ಅಜ್ರೂಯೆ ಲಿಜದಲಿ್ಠ ಲ್ರಹಿ 

ಯ್ಯಾ ಪರತ್ ೮ಬಕ್ತಾಯ ೨.ಬ೮೮೦ಂಡಿ ಐ ಎಣ್ಣಏರಿ ವಿಬೂಜಜ ಆಲು 

ಐರ್ಮಿರು ರೂಂ ಐ.ಬಂನಿಎಡಿ ಲಿಜು ಬಿಬಿಖ ರಿಜ ೨೪೦ ವಕ್ಕಿರಘೊಬೆಬು 

ಅಲ್ವ. .ಲೆ ಪ್ರಬಸ್ಸಾಜಲಿಕುೊಬೆಅಂ. ಐಲ್ರಿಆ ಎಲ್ಫಲಿಎಳಾರುಆಗೊಬೆ ಪಾಲ 
ಉಖಾುಲಾಲಉಣು ಬ್ರಿಜಜ್ನಜಲಿಜಣೆಂಬೆ *ಜಾರರಿ ಜೃಲಾಯರು ಜತೆದ 
ಖುರಫಾಔದ್ದಿ ಅಜಿಳಿಬಿ ಬುರಡಿಎ ಬಟ ರಲಿ ಅಜರ ಅಬ್ಬ ಬಾರಳಾ ಈ 
ಅರಿ ರಜರಿಬಲಿರಾಂಂ91 ಅ್ರದೆಜ್ಯವಿ €5೦ ದರ ತಲಕೊಲ್ಲಂ ಲಬ 



508 ಅಲುಜೌವಿತ ಜ್ ಲಿಎಲಾಲಲ. ಈ ೮555ರ, 

ಖೌರುಕೌಜು ಜಾರೆ ಇಅರಆಲಿಖ ಡಿ ಜಿತ. ಅಜಿಲ 
ಕಿಯಲ್ಲಯೊಜರುತ ಮಲಿಜಲಿಂಲಿಕ ಅಬಿಅಳ ಂ೦ಔಿತಿಯ್ದಾ ಮಿಲ್ಕಾ 
ಅರಿ ಅಜಾಂಬಿಖ ಲಾರ್ ಅಕ್ನಿರಿವುಜುಖಾಬೆ ಬ್ರಥಕ್ಯೂರಿಟ 

ಮ ತೆ ತ್್ p.- | | ಗಿ 3 ತಿ ೮ ್ರರುಳಉಲಿ ಶೆಡ ಔವಿಷ್ಯಲಂಬೆಬಾ: "ನ ಲಅಂದಲಿಶ9 ನಿರಿ 
ಜು೪೨೦ಲ್ಬ ಲ್ರಶಿಜ್ವಾಲೀ ಚ್ ಲಲಿ. ಅ. ಈೂಲಾಜುಶ್ಟಾರ್ಗ ಕಲರೌಿದಿಐ*ತೆ 
ಖಲ ಈೆಬು ಐ 0ಾಜಾುರಿ ಎಲ್ಲ ಅಲಾ ಐಲ ೨ಲಲಿನಿರುಂ.ಸ3"ರಔ 
ಆ ಅಮಿಬಿಳುಾಹಾಾಬಾತ ಕುರಿಯ ಶೋಯಿತುವುಸ೨ ಆಯಿಯ 
ಆದ ಅಮಿನಾ ಶುಕ ಲಿಲುಬ್ಬಾಪ' ಆಲು ಅಲಿ 
ಅುಜುಖೊಬ ಲಿಖಾದಔ ಬಿರ. ಎಜೂಖಾಪ ಅದಿ: pe 
ಅೀಬಿಲಿಜಖಔ ಮಿಲಿಬಮಾರುತಾತಅಗೆ 9 ಇಲ್ಬಿಲಿಯ ಈ ರಾೋಬೊಜೆ ಬ್ರಹ ಖಾದಿ 
9 ರಿಸ ಬ್ದ ಲಾೂಬೆ. ಅನಿಲ 2 ಅಖಖಾಬುದ್ದಿ ಲದ ಹಾರಾಣಿರಿ 
ಉಲ ಲೀಲಿಬಲಿಲಿಅೆ ಎದ್ದಿಶಾರಿ ಇಸ ಈ ಬುಲಿ ಇಲಾತಿ ಲಿಲಾ 
ಅಮಾನಿ ಲುಲಿಜಬಮಿೂಲಿಆ ಲ್ಲಿನ ಇಯೆಯ: ಆಂ 5ಜಾುಷ್ಟಿ ಅಯೆ 
ಭಬದ್ರೆಬಿಜಜಲಿಬ ಗೂಡೆ ಅಬುದ ಅವಿಜಲಾನ್ಸ ಒಮಿಎರಿ ಲ್ ಧಿ 

ರುಖಜನಿಖಸರಿ ಬ 3ರಿಖ್ಛಾಂಲುತತ. ಇಲ್ಫಿಶ್ನಾಲಿಬಿ- ಶಾ ಬ್ರಿಬೌಿಬ ಔತ 

೫ ಅದಿದಿ ಮಲಿಬಜಿಸಲವ ೦೮ ರ ಜಶುಜುರಲ್ಪ a ಫ್ರಿ. "ಆಕ 
ಎಣ: ಅಡ ಬಮಿಂನಿಎಡ ವಿದ . ಬುರೆಲ್ಲು ಅಸಾ ಔಲಬ ಮಿಲಿ 
ಇಲು991 ಲ ಬ್ರೀ೨ಶಾಬವಿಕುಖಗೆತಟೆ ತಾರಿ ಲಸ್ಚಿಲ್ತಾಲಿಜಾ ' ದಲೌಬ. 
ಜಲಧಿ ರುರಾಯೌಬ್ರನಾಖ- | ತಿ 

ಜಾ” ಜಮಿಲಿ ಬಳಿ ಜಗತಿ ಲಿಕಾಆಗೆಆರಗೆ ಕುಲಿಲಔಅಲ ಐ೦ರ 
ಎಲಲಿದ್ದಿ ಅಳು. ಬ್ಲೌಿಚಂಕುದಲ್ದಾ ಪ್ರೌಲಲ್ಠಾ ಬಾಯ ಜರಿಕಾಆತೊದೆ 
ಇಚಾರಚಿ ಆಲಿಉಶಾಧಿ ಜಹಾರ ಅಲಿ ಔಂಡ 6 ಇಲ್ಲಲಿಹಆತೆ 
ಅಂ ಸಾಬಿ ಲ್ವಪ್ರಾಣ ತಲಿ. ಈಜಾಲೆಯಿಲ್ದಿ ಅಶುಲಂಲಸಿ 
ಐಳಟತಿಅಾಂದ್ಧಿಅ 'ಪ್ರಜರ್ಯಜರಿಕಾಖೊಜೆ ಅಂಬಾರಿ ಲರಿಯುಚಿರಲ್ಟ 
ಲ ಅಭಿಪಲಾಧಿಲ ಪ್ರುಬಿಶ್ಸಾಜಬಿಜಜೊಬ ಅ೦ದ ಲು ಯ" 
ಛ್ರೋಲಲಿಜಾ ಇರು ಔಣ ಅಜೆ ಲಾರದು ದ್ವಿಬೂಯಜ್ ಆಲು 

. ಅುಜಯರಿ ಇರಿ ಕುರಿ ತರನು: ಲಲ್. ಬಮಿಂಜಾನಿಗಿ 
ಆಈ ರಿ ಲ್ರಶಿ9ಂಪ ೫ ಅಲ್ಟುಲ್ರಮುಜಿಕಾಲಿಸಾಖಾ ರ ಅಲಿರಿರೆ 3 ಇದ್ಯ 



¢ 
| 

'ಉರುಕರಿರ( ತರಿ ಔರ ಅ ಆರತ $69 

ಖೆನ್ಸೆಬಾಯಲ್ ಅಜ ಅಂಜನ್ ಬ್ವತೊದಿಖ್ 9ರ! ಜ್ರೊಜಿಬ ಲ್ 
ಅಲಂ ಕರದಿ ಅನಿಲ ಕ್ಷ ಶಾರಿ ನವಿ ಬ್ರಿಜಲ್ಸಾಬೆ 'ಎಯಜರಿಬ 

ಔಣ. ಜಬ ಅಲಾರಜ ಅೀಬಜ್ ಬಿಖಲಾಳ್ಲುಲಿಔ ೪8೫ ಅಲಂ 
ಬ್ರಿಬಿರಾಬಲಿಕುತತಟ್ರೋಡಿ ಮುಜರಾ ಇಲುಡಿ ಜುಳು 
ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಅ್ರಜೆಜ್ಯಲಿ ಆತೇಲ್ಟಕತೆ ಕೈಲುದ್ದಲಂಯ£ 9೮8. 

ಬ್ಲ ಜರೇನಿಆಲಂಿ. ಇಳಿ ನಲ ಹಾಲ್ ಸೆ ಅಳುಬೆ್ದಿಬಿಕೆ ಇನಿಯಲಿಲಾ 

ಅಶು ದಿಂಜ ಜಿ) ಅಲಿಅಜಾಜಾ ಖಾಗ್ರಗ್ರಿ ಇರುಂರುಅಿ ಜಅಶಾಖ್ 

ಜಲ್ ಮಿಆವಲಿ ಡಔರಿಂನಾಕ್ದ ಕೆರುಬುಖಾಡ ಈಉ೦ಲಿದ್ದಿ ಅಠಾಳುಅರ(ರಿ 
ತ್ಮ ಇತ ಷೆ A ಜೌ € 

ಅ. ಜದಿಲ್ದ ಐಿಟಿಕರಿಖ' ಬಹ ' ಅುಪೆಲಿ, ಅಶ್ರುಂ ಜು 
ಅಯೆರುಲುತ ಜುಲು) ಅಳುಂಶಾ ರಿಂ ೦5 ಐಆಕೆ 

ಭ್ ಲ್ಯ. ಭ್ಲಾಖಬಿಲಾದಿಜೆರಿಲ ಆ೦5ವ ಔಶಾಜಾಶ್ೆದ:' “ರಜ 
ಜಡೆ ೦೫೮ ನಜ: ಅಮಲು ಲಿಳಲಿಳುರಲಿಆಲಿ ಆ೦ ಎಕ ಜಲಲ ೫. 

KN ಈ... ರುಜು ಜಡಿ ಇದಳು ಛಲ್ರಾರಐ ಎಜು 2 ಬೀ 

ಈ ಲಲಿಬಪಿಲಿಲ ps ಲಿ ದಡವ ಜಂತು 883೧, ಇಲ್ಲಿಲಿಎಇಲಿಕ 

ಉಂಟೆ ಪುದ್ರಯಾತೆ ಅಲ್ವ ಈತರ ಅಡಿ ಲೆಕ ಜ್ಯ 
ಉಸೆ ತನ ಲಿಃಲಿಜರಿಲಲ ಅಲಿ) ಜಲಿನಿಯ ಪ್ರಕ್ರಾಹು ಕು ಇಲ 

ಲ. ಉಗಾರ ಯನ್ಲಾಬೆಜು ಐಜಲ್ ಅರಾಟಿ ದಲಾಯಿ ಎಲ್ ಇದಿಯ 

ಘಟ ' ಔಯತಶಾಔ ಡಿಬೂಜಾಲೌಡಿ ಉದಿಂಬಳಾ ಬಿಜಿ 
ಲ್ರರ್ರಾಯಿಶಾ ಪ್ರಾ ಕುಅಸೋಬೋಜೆ ಲಗಂ ಇರಾಲಾಹೆ ಅಲಲಿ ಐಲ 

eg ಇದೆ ಈ ಬಿಜಿ ಅಜಾ ಅಲ್ಲಾ ರಿಬಂಯಿಜಗೊಲುರಿ ಬದ್ರಂಲಬ್' 
೮ ಖಕ ಡಿಜಿ. ಬ್ರರ್ರಾಯಜ್ಜತಿ ಬ್ರಬುಜಕ ಬನ್ಬಾಜವಿಕಾಣಿಲಬ ಜಾರ ಈ 

ಇದುಲಿ ಕಬ ಲ್ವದಿಪರರಬೊಡೆ ಅದ 'ದ್ವ್ಲಯಾಲ ರಾಲಾಶಾಜಿಣ. 

ಅ. ರಲಿಸಶ್ಚುದ ಸ ಅಖದೆ ಇಲ್ಲರಿಐ ಕಾಗದ ಅಜಾಂರ್ಲಾಲಿಖ ಬಲ 

ಈ ಉರಾಜಕೆ ಇ ಗ್ದ ಇರಿಆೆರಿ 6 ಠಜಿ ಜಲುಕ್ತಾಯಿ ಲಲ" 

*ಆಡಿ Ws ಕುಲದ ಅಘಾಂ eT ಅಕ್ಷಬಿವಜುಜಿ 

ಅಬ ರಿ3 839 ೮ಾಶಾದಿಉಿರಿ ಐರಿಸ್ ಕಿತ ಪಿಸವಿಳುರಲಿಲಿ ಲ 
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579 ಉರುಶೌರಿತ್ನ ಲೆ ಥ್ರಿಇಜುಲಕೆ. 1 ಆಶನಿಬೆನ್ದಿದೆ” | 4 

-ಿಅ ಕಿಬಕರೂಜಖ ಔರಿಜಸ೨ ಬುಅರುಲಿ ಆರಂ ಪಳ ಜೊರಾಯಿಆತೆ 

ಆ: ಖಲು ಕುೂರೆಲಾಜಾ್ದುದ್ಧಿ. ಅಡಿ ಲಿದೆ ಅಬ ಜುಛಿ ಉಪಿದ್ದಾದಿ 

ಆನಿಪುಅಜಾಜ್ಞಂಲಿಕೆ.:.. 59 ಅರಾಅ ಅಬುರಔ ಲೌಂುಬಡಿಂರಿ 
ಮ ಇಲಾ 9ದ್ಕೆ ಜಾಡಿ ಅರಾಅ ಲಾಲು ಜಿ ಕ್ಯಾತ. 

| ಬೂಜಾದ್ದರೊಯಲೌ ಈ ಅರ5ಲ್ನಆ ರಿಲಿಎಔ ಇರಾಲರಿ ಮಜ್ಯಾಂಲಿಫಿ 

Wiad ಅಫಿ ೨ರಾಲ99 ಗೆ 959 ಶರಾ ಅ೦ ಪ: ಡಿಜದ್ಯ ಜಲು ಜ್ 

ಹಾಜಿ ಕ್ಕಾಲಿ- ಇರೆರಯಾಂೆ ಓರಿಂರಲಾಯೆ ಎಂ ಬಲ್ಲಿ 

ಭಾ" ಅಮಾನಿ ಅಲದ್ರಿದ್ರಿರು ರಾಯ 6ಜಿಬಿ ಇಲಯ ಅಶಾ 

HT ಬಿ ದಿಶಾಲಾತ್ರಾ ಬದು. ಯದಿ ಅಂಗ್ 'ಅರೆರಜ ೮ಿದ್ರಿ ಅ ಈ ಬಕ 

ಏರಿ ಇರು5 ಜದಿಲ್ಕಾದ್ದಿ ಅಹೂಖಕಿಲಲಿ ಅಜಾಅಬುರಿ ಎಂದಿಎತುಜಾಜ 

| ಬತಲ ಕ್ಷಿಲುಖಲ್ಲೂಅಲಾ ಪ್ರೀರಶ್ಠಾಚ ಅಯಜ್ಬಜವಿಳು ಬೂ ಇಂ ಕುದಿ 
ಈಊಯಂ. ಉರರುತ್ತಾಖ. : ಲಂ ಐಲಿಖುಿ ಇರು ನಿಡಿ ಆಣೆ ಮೆದೆಶಾಔಿಲ ಲಾತ 

| [se ಈ್ರಜಸಜು ಮುಲ್ಪ ಠಲರಿಅಹುಅ ಎಖುದ ಅರುಲಾರು ಕಬ ಬ್ರಜ್ಛಲಾ 
OT ಇ... ue ೨೬) ಓ್ವಿಣುಿಜ್ರಾಯಯ ಆಮಾರ್ ಬುಜ ಇಲ್ಲ. ಆಈ 

Wig: ಅಪರ ಬೆಲಾ ಐರ್ ಅಖಾಬಲ ಬಲ್ಜರ(ೂದಿಥಲ ಅಡಿ 

ಈಗೆ. ಉರ ಈ ರುತಿರ ಬ ಐವಜುಬಿಜು ಅಲ ೬. ಐಶು €ಖಾರ ಅಜಔ 8 ಅಲ 

ಅಸೆ:ಅಲಾಂರ ಈ ಆರಿಟ್ರಿರುಲಿಜು ಈಔಜುಬ ರಲ ನಕುಲ ಚರ್ಚು ಲಔ 
ಆ. ಆಸಲುಕ್ವಾಂದಿತ. ಅಂಕು ಅ ಬೌಿಶಿಲಾಯಯಿ ಔಲಿಖಲಅಅತಳ 

ಗೋಲಾ ಲ ಲೌಶುರಡ ಆಜುಬಿಜೆ ಎರೂಖಿಜ್ಕು ಆರಿಔಜುಲಿಳ ಆಳುಬಕಾ 
ಜದ ಉಂಡ ೧೦೮/೨೦೬2. ಪ್ರಿಬಿಸ್ಥಾಬಿಲಿಳುಣೊಬೆ ಅಖುಲ ಅಜಾರಔ ಬ್ಯ 

ಅ ನಿಲಾಲ್ಠಾಲ: ಅಲಾ ಈಜು ಅಶು. ಬ್ರಬರಿ : 5೦೦ಉರಿ ಕಿತ, 
ಈ. ಜೆ ಅಲುಲ ಅವಿಳಿಲಾಂಔ ಬಓರಿಆತ3೦ಲ ಉಡ ಬದಿಲ್ಲಐಿ ಬಿಬಿ 

ಖರೆ ಕಲಿಕ ಖುಅಜೆಂರಿ$ ಅಜ್ ಬುದ್ಧಿ ಇಲಾ ಬಜಿ 09; 

ದಾ. ಲುುಲಿಜಮಿವಿ೨ ಎ೭ ಔರಿಜಲಿ ಕುಅಕಔಲ್ಲಿ ಎರುರಿ ಲಿಲಿಬದಿರಿ 

ಔಎ: ೨೫ಎ ಅಜಾಲರಆಅಾಕ್ಞುಜಿಔ ಅಲ ಜಿ. ಅಚಪಬುಲ ಉಡಿ] 
ಉಳಿಉರಿ ಲ್ಪರ್ರಾಾಯ ಎಲ್ಲೂಲ್ಲಾಅಟ್ರಾನಿ'್ದ ಕುಖಔ ರಾಟ್ ಲೀಲ 
ರದ ಜರೂಲಾಜಾಖ ಜ್ಞ ನಾಶಾಂಲದೆ ಖಾರ್ಕಿ ಔಯ 

ಣೂ. ಲಿಾಆಾಲಾಐ. ಅಂಕು ಆನಿಸಿ ಆಅ ರಲಲ" 
( 

ಇ 



ಅ೮ುಪಿರಿಗ ಅಗೆರಿ ಆಟದಿ, ಗ್ದ ಆಕೇಲಿಲಂ: srr 

ಔನ ಬಡಿ ಜಚಾಖಾನಿದೆ ಖನೆರಡಂಅನಿ ಆಟ್ ಶುಲ 
-} ೆ 

ಔಣ 6೮ ಬಿಜಾ ಲಪೆಶ್ಛಾಲಿಆ್ ಲದಂಲಾಜಯ ಈರ ಆಳಲ್ಲ 
ಹಬೆ ಈಗಲ್ಲ ಇ9 ಬರ್ಥಿಜಾಳಿ ಆಲ ಆರಂ ಕ್ ಟಿ 

ಕ| 

ತೂಯಿಕೆತೆ ಎಲ್ದಿಜಾರಿರ್ದಲಿರುಖ್ (೫% ೮ (ಅರಿಲಾ ಕಾಜನೆದಿ [oe 
ಕ್ಸ 

ಹ ತೂ? ಅಜನ ಬು ಅಂಗೆ ಖಿ ಆರಾಕಾಜೀಔ' ದೆಜಾಬಿಕ 
1 ಅ 'ಬಿಂಖತ ಪತೆ ಅರಿಸಹೆುಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಔಟ ಅಜ್ರದಕ್' ಬಂ 
(7 ಜ್ರಜಕುಜರಿ ಈ ಅಠಖಮುಕ್ಷಿ ' ಅಎರಲದಿಂಅನಿ  ಆಜುಶಾ "ಬಿಸಿಯ: 
ಟೆಲಿ: ಲಾರುರ ಅ ದಎರಡಿಖಸು ಅುಶ್ಲುಲ್ಲ ತಂಕಾದ” ಕೊಡಲಾದ 

ನ ಹಜಿರೆೇಬದಾಳಿ “ಲಾುಾ8ಕೆ ಲ ಆರೇ ಲಾಲ; 
ಟ್ರ ಔಜ್ಲಿಿಬುಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿ ಅಲಕಾ ಯ್ಯಾ ರಿಯ ಬಲಲ ಲಿ: ಬರಿ 

4 'ಆಈಲಜಾಲಿ ಅ ಜರಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಬಿ'ಡ್ರಿ ೫ ಮಿಜಾ ಬಿಬು ಅಲಲ ಅಜರ 

ಜಲ ಏಬಿರಿತಿಲಾ ಖಾಖಾಕರೆಎಲಿ (ಜು ಕೃಜಲಿಂಬು -ಈಟ 

Eg. ಮಾರನಂರಿ ಲರ! ಕದಿ ಶರೂರಿಕೆಡಿ ಔವಳುರೋಣ್ಷೆಯಿ. - ಬಾರು 

ಜ್ರಿರೌಜಿಖೌ' ಆಜಿ" ಜರ ಲ್ರಕೆಜ್ರಾರೂಯೆ ಲೂ ೮1೦೪9೬. 
ಅಳು ಅರೆರಂ ಆರದ (ಗೆ ಎಜಿ ಶಶು ಅಜಿ ಅಠಿ 
ಅಬೆ ರುಜ್ತಾಖಿಆಗೆ ಲತೆ ಶಲ್ನಾಲಲಲರುಲಿ ಔಮಂಜಾದ ಡಲ್ಲು 
ಲಾತ ರಾಸಾಖಗೆದ- ಲಿರುಜಾ೮೫ ಛಂ ಊರಿಈ ಬೃಳಿಜಸೆ 

ವಿನಾ ಲಿದಿಎಲ್ಲಿ ಕೂ ಲೃಶ್ರುಯಿ್ಲಿ ಡ೨ಜರಿ ಯನುನ 
ವ್ರಿಠಲಾಯ ಜ್ರಶೂರಾಳಢಿ ಲೌಡೀ ಔಚ ಟಶ್ರಾಯಿಕು ಬಳಕ Ne 
ಅಯನೂಜಲನದೆ ದೇಯಂ ಜಾಜರಿಯ ಲೊರಿಔ ಲೂಕಸಿರೂಯಸ 
ಒಡೆ ಲದೆವಂತ ಲ್ವಶ್ರೂಯೆ ಅಲಾರಿತಕಾ ಅಳು ಸೆ ಜೆ ಲೈಕಾ 
೪ಎ ದಿತಾ. 

ಲುವಿ ಎ9 ಜೌಪೆಿನಸಾಎಜಔಾಾ ಪ್ರಿಲಲ್ಠಾಜರಿಕಾಖಗೊಜೆ .ಜಆ 
ಈಿಕ್ಷಾದಜಗೆಲ್ಲಿ ಅಔ ಬಶಿರಲಿಔಲಿ ಜಜುಯಂದೆ ಲ್ವಲೂಖಂಗೆ ಶಾ೮ರಾ 
ಇಕ್ಕು ಅಾಅ£ಲಿ. . ಐಂದಿ ಇರುಡಿ' ಲ9ರನ್ಲಿಖೂಂ' ಅಲಿ 

ಅ ಪ್ರಿಲಿಜ್ಜಯರರುಆಂಬೆ ಅಲಾಜರಿ ಬಿಡಿ ಅ್ರೂಖಲಅಜಿ ಉರಿ 
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೫7೪... ಆಧುಕೆನಿರಂಉಲ್ದೆಲಿಪವನ್ನ ಆ ಅಔತಲಿಕಲ; 
ಈ ಅಳಲು ಡಿ ಆಸಕ್ರಲೇೊಡಿ ಅತಿ ಇಲಾಆಳಿ ಜಿಎಈ. ... ಠಲ್ಖೌಜಾಲ್ಟ 

ಐತ್ರಿ 'ತಾಚರಿಕಾಧ್ರ ಹಲಿ ಅಶ್ಪಖ ಜತೆ ಕ್ವಕ್ರರರಿಜ ಬಂದಿರಿ ಆರರ ಕ 

ಇಡ್ಯಾ. ಉರು ಜಂರಂ ಉಂ ಫಲ್ಪಂ ಶರು ಬುಜನೋತಿ: ' ಲಾಲಿಜಿ ಟಿ 

ಲಾ ಹ 
ಅಲೀ ಹ” ಲರ್ ಆನಅಖಾಲ್ಲಿ ಆಜಿ ಪ್ರಜಾ ಜಲ ಕುಳಬ. 

ಇ." ಅ್ರಲಿಅಕಅಿಲಂಬುಲಿ ಜಿಲ್ದಾತಿ ಕಂಜಿ FET ಅಜ್ 

ಸ? ಜದ ಕೆವಿ ಕುರೆ ಘೌಂಲುಲಿಂಲಬವಾ ಆಹಾರಿ*ೆ ಎಳಿ 
ಲಿ: 'ಅಕಲಿಮಿಕವ 'ಜ್ಞುಜುಲಿ ಐದು ಆಲ್ದಿ9ರು.  ಪುತಿಪಳುಔಜನ್ಯ ಇದೆಬ್ಬಬ 
'ವಬನ್ಗಾಜಬನಿಜುಖೇಂಬೆ ಏೀಬೂರಔ ಎತರ ಜನ ಔೆಶೊಜೇಸದಿ 
ಇರು ಹದಿ ಖೂ ಲಾಲು ಅಲ್ರತೊಲಅ ಔಮಿಜಲರ ಅಶಾಲ್ಲಿ 

ಇ. ಬದಿಾಲುೂಈ1ೆ ಬ್ರಾಂಯಿಲ್ಶಾ ಜಜನೆಂ.' ಇದ ಆಖಂಲುಲಿ 
ಔನಿಕು ಬಮಾಶಲಿಲಿ ೮.5 ಬಯಲ ಅಳುತಲಿಅಬ ಲೀಲ 

2. ಅಖುಲ "ಲೀ ಪನ್ಲೀದ್ದೇ. ಆಲೌಬಿವ ಶಾಟ ಜ್ನಾಲಿರಿಜಾ ಆಲ್ವ 
p Med sp ಗ್ಗೆ ತಾಡಿ ಲೊ ಎ ಟೂ, | ೭ ಕಂಜ ಏನದ. ಅ್ಮಜಸ ಇ.ತ್ತಲರರಿ ಸಧನ: ಜ್ವಲಅ 

ಲಾ ಉಲಾದ. 

1 9ಲುದಿ ಡ್ವಿಣೆ ಬಿಖಲ] ಅಲಂಟಖಿರಾಕಾಹು ಕೆ ೨೨ ಜಿಣಿ 
ಬಿಜುಖೋಟಬೆ ಆರ ತಾಜುಲರಿಾ ಇತ್ ಅಲಾಲಂದಂ06ರೌ ಜಿ ರಜತ 

ದ್ Sp ಸಾ PNT, PS ತಾಸ 
ಕ 6ಲು8 ಲಿಂ ತ OS ಕಾ] UIE ಜರ ಜಲಲ್ಬ್ರ್ರಿ ೧ದ್ರಲಾ 

ಸನ್ನ ಇರದು ಜಾ ಅರಾ. 
2061 ೧ದ್ವಿರಾಾಲಾಖಿ- ಬರುಲ್ನಿಲಿಆಯಲು ಆಈ © ಆ ಬಿಜಿ ಹಿ 

ಆ. pS pe MUS ; *ED 

ಆಜು ಅತಾಂ ಇಬ ಲಳ ಜಿ ಬೃತಿಜ್ಆರಹಿಆ್ೆ ' ದ್ರಜ್ಲಿ್ಫತಿದ್ದಿ 
P< 8 ಉು ಗು ಇರಾ ಭ್ಯ ಶಿ 

ಲಾೂಬಲಿಕಾಳ. ಬರ್ಮಬಿ9ಐಿಕ್ಕು. ಜುಬಿಲಿ ಅಲಿ ಪಾಠಾ ಯ 
೬ { 

RE 
(ED pA 3. ಬಲೆ ಅಲ್ಲ ಹಾ pS ಲೆ ನ ಹಾ ವ. ಆಂ ಅಲಾಲ. ಲಿಐನ್ಟಲಿ, -ಬಾರಲಾಉಂ್ಛ್ರಾ ಆರಲುಬರ ಇ ಅಟ್ಟಲು 
ಹುಬ ಪಾ; 

ದ ಹ ತ ys, ಯುಬಿತ್ತ Bos ಅಖಾರ: ಬುಣಕಾಲ್ಕಿರೆವಿದಿಲಾ ಅಜುದ ಅಲ್ಲ 

ಖ್ಯ ಸ ಜಂ ಉಂ 



ಅಧಾಲಿವಿರಆರಿ ಔಯಬದಡಿಕಿ pa ಅರಲಿೆನ್ಮಿಚಿ. $78 

ಜಿಕ ಲಿಬು ಔದೇಯ ಎದಿಲಿಲೀತಿ ಅಲುಂಔ? ಬಠೌಲ್ಯಈಾ 
Om. ಬಿಖಂಲೌದಿ. ಲೀಜ್ ಇ ಸವ ಐಶ್ಲಿಂಖಾಧಿಜೆ. ಲಾಜ ಅುಖತಿ 

4ಬಿ ಜರಔಜಳಿ ಲಾರಿ ಹ ಅಸ ಲಿಜುಬಂ9 ಎಜು 
ಲೋ ಈರ ಇಂಣುಂಖಜ್ಶಿ- 

ಲಾಜದಿತೆ ಅರರ: ಔಮುಜಿದಿ ಬಧಿಲ್ಲ ಸಹೊಳುೂದಾನಿ ಕಜ] 

ಇಂ ಕುವಬಿ?ರನಔಎಔ ಹೂತ. ee ಉರೆರ ಐ ಕ್ಕಿ 
ಅಐಲಿ. ರರು ಕುಶಲವ ಅರೆರಜರಿ ರಿರುಬಿನಿ ಜದ 

- ಪರೆಳಳುಣೆ ಅಂಡಿ ಐ ಅರೆ ಅಲ್ದೆಪುಲೆ ಕರಿ ಅರಾಜುುಬಿ ಅರೋಬ್ರಲೆ 
ಆಈ ಅಲ್ಭ೨ಜಾಲ್ಬಅಸ೨ಿ ೮5 ಬಂದಿತು. ಲಿಎಲುಆಗ್. ಅಲುಡಿ 

ಲು್ಮತಾಐಗೆ ಷೂ ಆರಾ ಅಜುಡಿ ಮಲಿಜಪಿಐ೦ 
0೦೬೫ 9ಜ೫೨೦ಿಕ್. 5ರೂಾಐಲಿ ಪ್ರಿಯ ರಾಡಿ ಲ್ರಜಾಣಾರಿರು 
ಅಹಾಬೆಕ್ಟಿ le ಅಲಿಬಾಬಾ ಕಿಜಲಿಜ್ರಯಿಯ ಚಾ 

ಔಜಾರಖ್ಯ,  ಅ್ಷಿವಿಶುವಿ೫೫೨ 85೪ ಈಜಬ ಬಹ್ಸಾರ.ಐಳಿ ಬಿಲ 
ಬುಧ ರರಿಆಅ ಅಜ್ರಾವಿ ಲಿಲಿ ಲಲ್ಲಿ ಜಲೇ ಜಾಟಿರೆ 6, 
೮೪% ಲ್ರಾತಜುರು. ಅಜನ . ಉಮುಜುಲು ಬ್ರಿಮಿಬಿ8ಠ ಕುದ್ದಿಂಡಿ 

ಎನ್ಕೆ ಆ ಖರ9 ಕಾಲ್ ಇ೦್ಲಲಿಎಈ ಧಾಕಾಖಾದೊಜೆ ಲಲ್ ೭೮.೨ 
ಸರಾ“ aL ಸಾ ಗ್ಯ rE "ಅಆದಿಜಾಜಂಕ್ಷುವದಿ ಈ ಜಲೆ'ಖಂಜದ  ಅಜುಜರಿ ಬೆಬನೋಣಜಸ 

ಸೆ ಇ ಪ್ ಬು 1 ಕ್ವ ಹು 
ದಿಶ್ಲುದಿ ರಿಂ ಉದಾ ಲ್ಲಶಿ ಯನ ಅಜುಅಲಿ ಬಿಜಳಿ ಲೀರುಖಾೆ ® 

ಮಿಜಲಿಯಿನನೆ ಲಿಂಜಾ9ಿ plik ಬೂಲಮು ಬಿಜಿ ಉಲಾರುಂ ನಮಿಸು 

ಬದ ಔಔಂಐ ಅ೭ಇಲಿಐಎ ಕುಅಜನಲಿಎ ಜಪಿಲಿಎ ಆರಾರು 
ಅದಿಕ ಅಜಿ. Fy Ne ಲತ ಬಲ ಲಿಲಿಜಬಪಿಲಿಪ ಬಾ ತ 

ಅಜಜಿ. ಎಔಜ ಪ್ರೌಬಜ್ಞಾಜರಕುೊಬೊಟ್. ಲಾಖಾಕಜಸೆ ೭ 
ಲಳಬಿಜ್ಯಾ ಪ್ರೌಚರಿಲ್ಲಾ ಬೂ ಇರೆರಐ ಪ್ಲಾಟಿನ 3 

ಬಿಜ್ಜು: ಜದ ಜ್ಞಾ] ೨ೂಜರು ಆರಿಬಿಷಲಿಲ್ದಿುಅ ಕುಜ ತಿರು ಈ 

ಅಬೆಂರ ಜು ಅನ್ಟೊಶಾಧ್ಯ ಆಸರಿ ಇಜಾಅ ಜಿ ಬಿಠಿಜೆ ಅಲ ನಂಜು) 5೦ 

೫4.೫" _ಲೀಖಸಿಜುರಳಿ ಆನ 'ಹಡುಲಿದಿದಲ್ಲಿ ಇಂರಬಿಎ ಬ್ಮಡ್ಡಿಖಿ ಕ. 



574 'ಅಲಾುರೌನಿಗ್ಸಡಿರಿ ಔಟ: ರಿ ಅರಿ 

ಲಿ: ಎಜಾಶುಲ್ದರಂಲ ಲನ ಇಲ್ಲಲ ಹೆ "ಹಾಡಿ ಆಬರೌಬಿತವಿಜ್ಫ 
3. ಭಬ್ರಶೊಜೆಯ ಔನ ಮಾರ 591೯೮ ಡಿ 9೦೮ ಉಳುವ, 

೬ನೆ ಅಸಿತ ಬರಲಿ ಅಲೌಶಿ ಲಸ್ಸಿ ಆಡಿ; ಕ ಉಟ್ಟ 
ಊಂ ಈ ಆರತ SRS ಬಿರಾಉಜ್ಛುಲಿ. ಔಲೌಯತ್ಲಿಸೊಡ 

ಎರೆ ಎರಿ ಅಂಬ 5ಬ ಲ್ಲ್ಚದಿಯಕಂಯೊರು ಲಲಪಿಪಿಲಿ ಜಡಿ 
710: ೌಔ್ ರರ): ಜ್ ಬಲ ದಾದಿ ಈಧಿನಿಜ್ ಎಲಲಿ ಅಂಚಿ 

ಲೃ 4 ಕ್ p; 

ಜರಿದರು ಬಿರಿ ಔರಾಂಜಾಜಾ್ಅಾಳಿ ಅಂಬಳಿ ಜಳ ರವಿರಿಅಜನೆ 
ಇ. ಅಯ ಅಕುಲ್ ಲೊ ಲಾಯ್ ಶುದ ಜಿ ನಿಯಂ ಆರೆ ಚಿ) 

` ಅಕನ ಅಿನಿವಿ ಇಲುಇರು9 ಲಬೌಕುಲ್ಛಿ ಅಜಾರು ಅಲಾಲ ರುಘಿಟ್ 
ಈ. “ಜಾರರಳಗ್ರಕಎಲ ಅ ಅಜಾ ಕಾಲ್. ಅಜ್ಲೌಬುಲ್ಲ ಲಂಚ್ 

ಲಾಲಸೆ ಶಶು ಬಖರಲಬಲಾಲಾಶಾಜಿ- ಶ್ರ 

ಲಿ... ಲುಜಾಅ 2 ಜತ ಇಯ ಎ ೨೨ ಬ್: ಆ ಅಕಾಂಶು9 ಬೆದಕಿ ಆಳು 
ಆಲದ ಭ್ಯ ಸಾ ಲಿ೫ಆಲಶಾ ಅಜ ಆಲಿ ' ಅಜರ. 

ಜ್ರ: ಅಜಾರಲಾನಿದಿ ಇ ರಿಂಮಾಲಜಬಿ' ಅಆಂಯಲಾರತಾಾಬೆಖ ಈ 
ಖಯ ಸೋಸಿ ಸ CAFR ಬಿಬರಂಕಜದ್ಧ ಆಂ ಲಲ ಈ 

ಲ ಫಡ ಪನೊಜಾಸದ: ಪ್ಲಫಿಖಡಔಲ ಬಂ ಅಲ ಅರೆರಂಜಕಈ ಬಿಟ್ಟರ 

ಹೌ ಲ್ಬಾೂಜಣ್ಬು ಇರರ ಲಔರಂಯಲನೆ ಖಡಿ ಜಟ ಾಢಿ ಇಲಾಲಗೆಯ ಉದ 

ಪಾ ಸಪ್ ಎಜು. ದಾಡಿ ಜಲಂ ಜಲಾಲ 6 
ಕ್ಯ ಮ ಕ ಆ 5 4D EN) ASSL GY 
ಅಆ. ೮೧ pi ಜಾಜಾಂ (ಆಗಾಗೆ ಆರಲಶಜಾ್ರ ಇ ಈ:665* ಜರು 

ಆಲು ಔರ ಕಲೌ ಬಲಲಾರೂಖಲಿಲಲಲುತೆ ಬದಲ 
ಈ ಕ ಸ್ು eC 2 aE AE ನ 

೮1, ಬುಲಾಇಯರ್ ದದ ಜಣ ಬಿರು. ಅೀಕುಜಿಖಡೆ ಆರಿ ಕರಿಯಾರಾ 

ಕೀಹೆಲಯಡಿ ಔಡಲ ರೀಂಬಾಯೀಗ ಬಮಿಂಲಿದಿ ಬರಿರಜಾ 

ಅಗರ ಅರರೆ ಬಲರ. 

ವಿದೆ ಜ್ಲಬ್ರಾಬಿಆೆ ಅಜಾಆಳಿಲಾ ಈರುಲ್ ಆಶ್ರುಜಿಜ] ಅಲಾಲರಿ 

೮9೩ ಬರಿ. ॥ 

ಅಧ. ಲಧಜ9ಲಾಲ್ಗಿಲಾ ಆರೆರೂಯರಾ RE ಬಾಈಕಸಶ್ಟಲ್ಪ 

ಆಲನಿ್ಲಾೋಳು ಬ್ರಿಲಕ್ಞಜಲಿಳೊಬೆೊಯ ಲ್ಲರದಐ ಆಲು £ ಮಜರೆ 
~ 

ಆಡ: 

ಚ್ 



ಅಏಆಡಿನಿರ ಲಿ ಛ್ರಖಶಾರ ಈರಿ © ಬರೆಂ ಲತನಜ. ಕ 

ಘು ಇಲಾದದೀಗೆರಿ ಅೌಜುಖ್ಫ ಏತೆಕತ ಶಲಯ ಅಂಬಿಕ ಔಶೌಬ 
ಅಂ. 6ಲಿುಅರಿ ನಮಜೆಖುದ ಅಬೂ ಪ್ಲಜ  ಔಜೆಬಲ್ಮ 568 

ಇರಡಲೃಿರುದ್ತಿ ಖಲು ಲಿಖಲಿಬಮಿಲ ದಲಿ ಅಂಬರದ ಗ ) 

ಹು ಇಡಿರವಅಶ ನಿಜ ಎಬೆತಿಕುೂರಿಅಖ ಔಈಲಾಬ ಅಜದಿ 
ವ9ರಾಲಔರಾಲಿಆರಿ ಐದೊಲಿದೆ. 

ಅಣ ಲಿ ಜಲಾ ಜಲಿಿಲ್ಧಿ 8 ದೆಜ್ಜಜೆ ಪ್ರಿಬೆಶ್ಮಬೌರಕಾಖಕೊಬೊಜೆ ಬ್ಲಾ 
ರದಿ ಅಜ ಜ್ಯ ಸಕ ರಿಡಿ೬ತಿ ಎನಿನಠಾಂನಿಂ ಅ೦ ಅಜಾರಿ 
ಲಿ ೧೮ಂುಆಗೊಬೆ. ಬತ ಘಾಖಾಲೀಖಾ ಅಮಬುದಿ'ಈಂಬರದೆ 

1 ತಬ ಧಾಯಷ್ಟ ಕಾಯಿಯ ಇಜಾರಯಿ 5೨ಎ ಅಬೆ. ಎಲಿ. 
೮೫೨. ಬ್ಲಾಠಸಸೂಕುಔ್ಧ ಬೆ ನಿಬೆಕ್ಸಾಬೆ *ಯೆಬ್ಬಿ ಜರಿ ಕಾಂಬ ಇಜೂರ ಚಿ. ವಶ 

ಲ್ವಿಜಯ ಅರು! 1 ಲದ ಜಿ ಬಿಔಜ್ರಾಮಿಲ್ ಯಸ ಖಾರ p 

ಅಲಿ. ಆಲಿ ಲಿಂ ಲಖಾದಔಿ ಅಮರಜಾ ಅಂಜಿ: 7 ಅಔಜ 
ಐಅಜತಿಖಾಾಕ್ಲಿಶುಅಠ ಅಲ್ರಫಳಣರೋಲೀಗ ಉದಾರ ಛಾ ತಕ್ರಿಕೆೊಳೂರದಔ 

ಎ ಅಲಲಿಜವುಳುಖಣಾಬೊಜೆ ಉತ ಅಲಾರಔಲ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ 
ಅಣ್ವ. ದ್ವಿಯದಿನು ದಿಲಿ. ಅಅಡಿ-ಸಅಿರ್ನು ಬದರಿ ಅ ಲಿಐಲ್ಲೆ' ಅಯ 

ಖಾರಿ ಅಜ ಲಬುದ್ಣ ಜರಿಲ್ರಿಲ್ಬ ಇದಬ್ಬಯವಿಳುಳಳಬೂಯ 'ಲಿದ್ಬುಶ್ಜ) 
ಈ ಯ ಉರೆರಂಖಹಿ ಲಿರಈ. 

: ಆದ್ರ. ಬಂಜುದ್ಧಿರಂಬಖ ಲಾಯ ಯುದ್ಧ ಅಯೆಜ್ಜಬೆ ಬೆಪ್ರಿಜೆಕ್ದಾದರಿರಳಂಟೆ 
ಅಣಿ ಭ್ಯಲ್ಲಜಳುಐಿ ಅರು ಮಿಲಾಯ ಜುರ9ಎ ಬಂದಿರ. ಢ್ 



ಗಿದ ತ ಬಂ ಆಸಿ ಅಾಪ್ರದ 

2 ಹೆ 

ಊ ಬ೨೨ರಿದೆಥ್ಲಿದಿ. 

ಡಿ ತ 
4. ರದು ಬಾತು ಜ| ಅಂ ಖಾಲ್ ಅಖೆಬ್ಬಜಖ್ರೌ'ಜ್ಞಜರಿಕು 

Phas ಅಜ್ರಿ ಕುಅಯಿಜ್ಸು )ಅಲ್ರಿಲೇ ಖಳ ಲಲಿತೆ ಅಟಿ ಈವ್ 

ಪ್ರವ ವಟಣ್ನಟೊೋಯೆಲಿ ಹವಿಳೀಗೇಟೆ ರಾರ ಛಲ ಕಾಜಾದ್ದಿಜ; 
ಅ. ೦೩ ಕ9ಂಬಿ ದಲಿ. ಕಲವ ದಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲಿಬ ದಾರುಕ 

`'ಈಯಂರಅನ್ಠೆ ಬರಲಿಲ್ಲ « ಇಜೆೊಬೆಡ್ರೇನಸಾಜಲಿಉ ಗೊಡೆ ಇಲಲ ಅಸ್ತಾ 
ಈ: ಲ್ರಾರಾಯದ್ದಿ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅರಾ: ಆರರ ಪಿಜಕ್ಳಾಬೆದಿಕುಣೊಬ 
ಖರೀಂ ಜರಿ ಟಮಿಖಲಿಲೆಔ ಜಯಾ ಮಾಲ 
ಔಣ ಉನಮಿಂಲಿಕಿ5 ಜ್ಞಜಲಿ- ಜನ ರಿ ಜಾಕಿ ಜವ. ಬರಿಿಲಿ | 

ಅಯೆಲ್ಬಚ- ಪ್ರಲಕ್ನಾಜವಿಕುುೊಬಂದ: 'ಔಜ್ತಾಲ್ಲಿ pe ಕಾಆಸಂಬ೦ಖ 

ಇ ಜರಿ ಔರ: : ೮೮586 ಲ್ಯ ಇಸ ಒಡಿ: ಅಆ ಆ)ಲಆಸೊಬೂಜಿ ಇಳಿ 

ಖಂಜಿರ. ಅಲಿಶಾ ಪಾಲ ಜಯಗೆದ್ಧಿ- ಆ್ರಜೂ ಐಗೆ ಜ ಅಲ್ಕೆಲ ಧಾ 

ಅಲಲಿ ಅಲಿ -ಈಜಾಜಬ ವಿಧುರ ೬೮3೦ ಜರಿಯ ಎತ 

ಈ. ಬುೆಂಬೆ. ಬುರ ಈಜಲು ಕಬಿ Seb ಲ 

ಲಈೌಕಾೊಬೆ ಬುರೌಬು ೦ ರುತ್ ಪಾಠಆಲಕುಃಣಿಂಬ ಕಬಿ ಅಬಾ 

ಅ6ಕ ಜಾಣ ಬಿದ್ದಿಲ ಪುಲಆಲಕುಆಳಬ ರಯ ರಜ್ರುತ್ರಕಾಯಿಾಉ ಆಬಾ 

ಐ. ೨:೦೦ ಜೀಜಿ ಶಾ. ಡಬ ಜಅಅವಿಕುಖಂಬೋವ.. ಅಜುಬಿಟೆ 

ಬನನು ರೋಜ ಅದೆಜ್ದಿಟೆ ಬ್ರಬಳ್ಬವಿ ಜವಿರುಖೊಜೆ ಬದ್ರ 

3 ಡುವ ಜಾತ ನಿಿಜಪ್ರಪನ ಅಖಾರ ಕಿಲಿ ಅಬುಅ3 ಬರು 
~~ 

» ಯ ಫಿಲಂ ಜೂಜು ಜಧ್ರಾಬಲ ಲಡೌಾಜಾತೊರೂದೆ 6 ಶ್ತ 

ಕ್ರುರಾಖ ವಿಶಾುಐ ಅರೇೋನ್ನಿಜೆ ಆ ೮ ಲುಆಸೊಲೊಹೆ ರ,ಬಿರೂಐಲಆಣೆ ಟುಜಿ ಖಲಿ 



kf 

« ಅನಔಜಲಿಲ ನದಿ. (pe ಕ a 
577 ಸ 

ಕೂರ 

ಲ. ಲೆ ಳ್ರಾಅ್ರಕುಮಾದ ಕೈಖಾರಲಣ ಹದಲಿ ಸಾಜಾಯಣ್ಲಾ ಭೀ 
ಆ ಜಾ ರಿಲಾಬಾರರು ಬಿ ಬೊಖುಲಿ ಬ:ಅ್ರಯೀಗೊಜೆ ಬ್ರ ದ್ ಹ 

ಯೂದ ಅಯಿ ತಾಯಿ. ಜವೆ ee ಡ್ಯ: ಜಲು ಲಿ ಕ್ಲಂ ಜಲ 
ಜಖಾದ್ಧಿಕ್ಕ ದಿಎಂ ಬೆ ಮಾ ಉಟ ಎಬಾರಭಿ ಲಿಜರಿ 

ಆಈ. ೮ರಲುಚರ ಆಸರ, ಮಿಅಲಖಿಜ ಎಲ ಬಔಜಿ ರುಅಿಜೆ ಜಿರೋಜನಿರ 

ಇಂಕು ಶೊಯಿದ ಶುದ್ಧಿ ಕುಳ ಳುಖಗೊಲಂಲ ಜುಜೆ ಬಾ ಶರು ಆರೆ 

ಅಣ್ಟುಜ್ ಶುಢಿ ಜು ತೊಲ ತಯ ಜ್ಯುಳೂಲರದ ೦೮ಜ ಕಲರಿ ಜಿನ 
ಅಬೆ ಈ 

ಊಂ . ಪ್ರಬ್ಜಾಯ ಜಗದ ಇಲಾ ತಡಿ ಲ್ರಲಿತಾ ಬುಲಿ, ಬದಿ. ಓರಿ 

ಯಿಲ್ಲ ಕರ ಸಿ ಘಾಟ ಎಐ ಅಕ ಅಶುಲಿಎ್ ಅ್ರಟಂಬುವಿ ವಿಲಾ ಬಔಖಬ, 

ಊಂ ಜುಳವಿಕುಖಸೊಬಂಪಳ ಬತ ಇರರ , ಅಈಶ್ರಶುು ಅನೋಲ್ಸಜಗೆ 

ಔಂಡ ಔರ ಖಾದ್ರಿ 6 ಕಲಕುಖೌಬಂದೆ ಮದಿ ಆಯುಧದ 
ಲ್ಲಲೀಲತ ೫3 ನಿರು ಬರಲ ಆರಿ ೧ ಜರಿರಾಆತೊಬೆ ಜರ ಇಜುರಿ 

ಈ. ಹ ಜಿಯಿ'ಕ್ಷದೆಜ್ ಅಗ್ರತರಾ. ಅನುಔ ಅಖುಲತಣ ಉರ? : 

ನ ಲದಲ್ರಿಲರು ಈರ ಅದ್ರ ಜರುಃಲುತಲಿಡಿ ಮಿಮುಾಯಿ “ಕಾಲರ ಆಂ 
ಅಲುಲಿ ದಿಆಲಿಕುಖೌಬಿ: ಆಲೂರ ರಿದ್ಬುಲಿಲ್ದಾದ ಯಜ ie 

P 'ಅಸ್ತ. ಈರಿ ಅಕುಶಾಲಿುಕ್ದು ಲಅವಿಕುಅಬ ಇಯ ಅವಿಅಜಸಲಿಮೇದೆ ಬ್ರಬಿ 
ಬುಲಿ ಆನಿಖಾ ಔಖೌಜಲ ಅಣ್ಣ ಖದಲಾಶ್ನ್ ರಳ ಜಂ ಕ್ರಿಮಕ್ಟಿಂಯಿಕು ವಏರುಜು 

ಆಖಾಯಲ್ಲಿ ಐ ಜಹಜ್ಟಾಲಾಯ ಬಿಸ್ 6 ಜಿಆಸೆ ಇಲುದಿ ಓಳರಿಕುಆಗೇಬಿೆ 'ಅಬು 

951530 ಬರೆದವ. | 

ಅ" ಲಿಂರಿ:ಯ*ನೆ ಅ ಬದಿ. ಈದಿ ಅದೆಬ್ಬಬಲಿಕಣಂಚೆ ಬರದ ಜ್ಞ 
ಧ್ರ ಇಲುಅಾಯ ಜಮಿನಿ ದಬ ಆರಿಪ್ರಾಯಂಗೆ ರಾರ ಈ ಜಜಯು 

ಇಲಿ. ಬ್ರಿ ಎರುಲ೮್ಜ ಅಬ್ರಫಿಯದ್ಧಿ ಅಬಿಶುಬಿಅಬುಲಿ, ಅಣೆ ಅುಬ್ಯನಿಅಕ್ಕಿ 
ಅಜಜ ದಿಕೆಯರ್ಗ ತಿ ಇರುಲಶಾಯು ಬಿಹ್ನ್ಔಬಾರೆಕೆಲಿ ಅಜಾಖ್ನರಿಹಯಿ 

ಅಂ. 0, ಜ್ರಅತವೆ ಯಧಿರ್ದ *ಡೆಬ್ಮಬ ಪ್ರಬನ್ನಾಬರಿಜಜಂಬೊಟಿ ಇದ್ದಿ 
ಸ್ನ] 



578 ಅತೆಖರಿಲ ಕೆಂ ಈೈಎಲಾಲಿದಿ.. 0: ಟರೌಲಿತಲಯ 

ಅಲ್ಲ ಅಖಿಲ ಡಿಜ್ರವಾಕಾಡೆ (ಈಚೆ ಆಲು 
ಅಜಾ ಜಸ್ಕಿಶಾಯಳು ಅ್ರಯುಬಿಯ ಗಮಃ ಕುಜ: ಇರುಲಲಿ ಅರ್ದಿಅಾ 

"ಅಣ. ರೆಶೌಬದ್ಧ, ಪಾಠ ವಕುಣೊಬೊಂ ಬುರೆೊಅದಔ ಜ್ಞುಬುಲ' ಮಾಳಿ 

ಖೆ ಅಖನಿಬಿ ಜರಿಶ್ರದೇಗೆಂಲೂಲಔ ರಳ ಈರುಆೊಬೊಜೆ ರಿಯ 
£೨  ಅಕುಜಸುಔವಿಖಾಡಿ ಬಿಜ ಬೆಶಿ ಉಶಾ ದರಿಲ್ಲ 

ಉಮ ರುಳಂಿಕಾಲಣೊಬೆ ಪ್ರಿಲನ್ನಬವಿಕುಖಸಬೆ ಅಲ್ವಿ ನೋಜತರೆ ಜಸ ಅದ್ದು 
ಸ್ಯ p 

ಲಲಿ ೮ಕಂಲಆಗೊಬೆ ಅಬರಔ ವಲ್ಯ ಈ ಅರಕು ಣೊಬಿಂದೆ ' 
ಅಸ್ಸಿ ಆಸುಪ್ರಧಿಯಂ ಇಹ ಹಿದಿ ವರೆ ಜ5ಾಲ್ಲಿ ರ್ಮರುಕಾಶಾ ಜಲ 

ಅಖಾರಔ ಜಯ ರಳ ಕಾಕಾ ಆತೊಬೊಜ್ ಅರೆಪ್ರಯಿಂಲ ಜದೆಬದಿ 

ಅಜುಅಖುಕರವ ಜೊಳಜ್ಲ್ಬ ಬಖಾನೀ ಅಖುಔ ಜಿುಳಕಜಾಂ ಔಶಟ 

ಆುಜುತಬೆ. ಅ್ರಜುದೆರಲ್ಲಿ ಲ್ಲರಿಕಾಬಿ ಆಕುಬಲಿ ಅಲ್ಪಿಆಲಿಲ್ದ ಯಷ 
ಅಲಿ: 

ಣಿ. ಆವಾಕಣೊಬೆ ಪ್ರೆಜಕ್ಸಾಜನಿಳಣೊಬೆ ಬಡಿಹಿಎಬರಿಕಾಲಿಯಕ್ಕೆ 

ದಂ. ರಾಳ ಜುಖಬೆಂಖ ಇಪ್ಟಶ್ತಾರುತೆರಾದದಿ, ದಿಎಜಿಟ ಬಿಜಿ 
ಬ೦ದ ಐಜಿ ಆರುಪ್ರಅಐ ಅಕಾ ಕಲಐ೦್ಯ ಅರದರ. ಆಳಿಲಾ 

೭ ಇಲಲಿ ಜರೇಲುಬಾಬಿನದ ಅಡಲಾಲಿಲ್ದಿ ಅಳಿ ಉಪ ದಂತೆ 

ಈ. ಅಯೆ ಅ9೦ಲ್ಬ ಇಲು ಛಿಬಿಬೊಜಾರಿ ಕಾಲಿ, ಔಂಡ ಆಲಸಿ 

ಅಯೊಯ ಬುಲಿ ಐರಿ ರದು ಔಂತ ಅಬೂರಜಿ ಅಬರಾಜುಚ 6ಲಿಅ 
p 

ಮಂ ದಿವಿಬ ಬಜರಾುಲವಿ೦ ೮ಈಲಾಆಗೊಬೆ ಬದು. ಲೆಜಳಿ ಲಂ 

ಆಯಾ ಉರೆರಬಲ್ಜಿ ಬಿಎ ಹಸಾಂಜಂರಕು ಜಗ ಬಳಿಲ್ಟ ಈ 

ಭುರೆ ಅಜಾಲ್ದಿ ಆಎಕುಣೊಬೂಯ ಬಿಲ್ಲಾ ತುಎಂರ
ಿ- 

ಈ. ಆರೆಎನಿಟೆಲ್ಲದಿ. ಖುಬ್ಲೀ ಆರುವ ಿದೆಡಲಿ ಆಲಿಯ ೨6 

ಲಿ ಅಮು ಆನಿ ಬ್ರೂಬೆಜು- ಅಔ ಭ್ರದಿಯಾರ್ ಯಠಾಲ್ಧಿ ಅ ಇಡು 

'ಜಲ್ರಮಿರಾಖ ಅರೊಣ್ಞ್ಯಆಸಳಾ ಡೆಬಲರಾಲಜಿ ಚ್ಞಿಲ್ರಯೀಿ ಬೂ 



ಡಾ. ಜಾಥ ಬ ಇರದ ರು ಸ: ಸ್ರ ed 
ಜಬ ಔಧ್ Ap ಪ್ರಜಾ ಅರಿರಲೂಕ ಔಡ ೫ರ 

Y ಔರ ಾಔರೆಯರಜದ ಔಖರಯಾಂೆಲ ಬಾ ಜರುಬರಔ ಆತೆ ಜಲಿಕುಲ 

ಅಲಿ ಸ್ತಾನ ಆತೆ ಅಲ್ರಾದಿಯಿಂಯೆ 'ಬ್ರಶ್ರಾಯ ಕಶ ಅರು 

ತಲ್ಲಿ೧ಕಾಬೆ ಶಾ ವಕಅಸಂಟೆ ಲಿದಿಜಿ ಜಬ ಅಜಾ 
ಅಖುರೆ ಉಗ್ರರ ಸಾಅಲವಿಕಾಅತೊಬೋನೆ ಅಜಜ] ಅಅ್ರತೋಯಣಿ, 

ಈ: ಅುಬವಿ5ಜಸ ಅಲ್ಲಿ ಅ ಪ್ರಬಕ್ನಾಬಲಿಳ ಬೆ ಐಂ ಬೆರಿ ಖಡ 
ಲಿ. ಅಬಬು ಶ್ಯಶ್ತಾಪ್ರರುತಯು ಆತೆ ಇಲುಔ ರಖಶಿಬುರವ ಆಜ್ಞ ಜಾರು ಎಲೆ 

೫ ಪ್ರಿಜನ್ಸಾಬ ಅದೆಬ್ರಟಿವಿಳುಆೆೊಬಿ' ಖುರೆ೫ ಧ್ಯಾನಾ ಲಲಾಜಾರೆ 
ಕೌ ಬರಿನಲಿಶಾದಿದ್ದಿ ರಿಯಾಲ್ ಶುಠಅುಕುಂಸೊಬೆಂಡೆ ಅಜ್ವಾರಾತಯಈ 

ಧ್ರ. ಜಹಬದಿ ಬಿಜು ಶಾಖ ಕಶುರುಶು ಮುಡನಿಣಕ್ಷಿ ಲಡಾಖ್ ಎಟ, ಬ್ರಟಿಸ್ಸಾ 
ಕುಂಗಬಿ 5ಬೂಲೆಔ ಜಲಲಿಕಾ ಖಳುಲ್ದಿಮಿ ಜವಿಥಿಔ ಎ ಒಬಿ ರಿಲೆ ಬಳ 

ಲು. ರ್ರನ್ಲಿಂಬಲು. ಅಜ್ಲಾಜು್ದ ಬಲ್ಸಲಕುಬಿ ಖರ ಈ ಖರೂಾಂಶಾ ಬಿ 
ಮಿಲಿ ಅಲುದಿ ರಜತಿಬುರಲ್ದು ರಡ ಕಾಶಾಲ್ವಾಂ ದ ಲೆೊಲುಅಖಾರಲಾ ' 

“ಈ. ಇಯುಳಂಲಾ ಖನಿಜ ಎಲಾಲಿಐವಾಕುೊಜೊಯ 8 62ಎ. - ಅ ಈದಿ 
`` ಅರಿವೆ ಲಪೆದಿರು ಎಜುಂಆಗರಿ ಲೆಜು ಪ್ರೌಯಿಲಿಆಸೆ ಜರಲಾಖುಧಿ ಇಂ 

೮೫. ಸ ಬನಿ. ಪ್ಲ ಔಖಿಬ ಜಡಿ ಪೆಜನ್ಗಾಬೆ ಆಡೆಜ್ವಜವಿಕುಜಿ 
ಅಬ ಅಭ ರೆ ಆಜಕುಅರ್ ಪ್ರೌಯಿರ ರಿ 95೧6೮ ಎಲ್ಲಲಿಎಳಾಲರ ಆತೆ 
ಅಬೊಜೆ ಖಿ ೨9೮ ಅಜಿ ಒದ ಸ್ಬಾಜಿಣರಜಸಲಿ ಧಿಕ 
ಅಬೆ ಅವಿಠಂಬುಲಿ ಲರು ಜೌಂ ಬುದಂಬೆಬು. 

ಅಂ. ಶಿಾಬೇೊರುಡಿಆಸಿ ಜ್ವಶಿಂಜಲಿಕ್ಸಿ ಅರೆರಂಎಔ ಇಳಂಔಲಿಔ೦ ಅಕಿ 
ರಂ ಉಡಿ ಪರ ಈಲಿಲ್ಯಿ. ಅ ೊಆ೭ಜಡಿ ವಿಬಿಅದಳ್ಞಕ್ಲಿ 

ce:. ₹ಲೌಆಸೆ A ಬಯಲ 6ಲಬನ್ಲಿ ಅಡಿ, ಅಈೆಖುರಾಐಜಿ 
ಪ್ರೆಟಸ್ಥಾಜವಿಕುಖಬೆ ರಔರಾರಿ ಕ ೪೮ ಬುಜ ಜಲ 
ಬಸರಿ ಬ್ರಶಿ'ಜ್ಯೂಲದಿ. ಇ ಬಿಬ್ಬ ಢಿ ಲಬ ಜಲದಿ ಈಜಲಾಬಯ ಜಾ 
ಪೆರಿ ಈ ಉಜಂಬಐದಿರ್ದಿ ನಂದೆ ೮ಜಿ £೦೩೪ 

1 ¥ Y p72 
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೧೧೨. ಔ5ಬರಲಿ.:.. ಕನಲಿ ಜಲಾ ತರ ನರಿಅನ್ಲ್ ಅಶಾದಿ 
ಸ್ಸ dias O೬೬ AEs ಬ್ರ: ಅರಟನಿಕುಖಸವೆ [oe 3 

ಉಂಬ. ಅರಣೆ ಬಲಲಿಅ ಜರ ಆಯಜ್ಕಾರಿಕು. "'ಎಪ್ಜಜ ಬುದ್ಧಿ ೮ಜಾರಾಖಣೆ 
ಇಬೆ ಠಿಬಾಖೆ ಉಳವಿ ಔರಿ ತಲ್ಬಜಲಿಸಾಜಾದಿ. ಅಬಿಃ೬ದಿರೆ'ಠ್ಲಿ 

೧೫೮ ಹಬ್ ಔಲ್ಕ ಉಂಲಾರೆ' ಜಾರಕಿ ಆಸೆ. 'ಅನ್ನಿಎಬಾಜಗ ಜಾವಅನೆ ತಲಾ 3 

ಅಿಜು ಕಲಿ ಅಲ್ಛಳಾಯಿಬ್ಬಬುದ್ದಿಲಾಔಅ3ಬಲದ್ದಿ ಜರೆ ಆಸೆ ಬಜ್ಜುಡ್ಡೆ 

ಖಿ ಅಬು ಲಿಔಜ ಅಿಜು ಅರರ ಅ ಅತನ ಇಂಥಾ 

ಅಲಿ. ಅಬೊಬೂರಔ ಬಳಯ ಜುರ 55ಬಲ್ವ ಖೊಲುಲನಿಡೆಕು ಉಪಾಸೆ 
ಕ? ಇಂ ಔಜಲಿಬಲಿಿಶಾಳಿದ್ದ ಬರ್ಬುರ(ಕಳಿ ಉರೆರಂಐಡ ಅದ್ಯ ಲ್ 

ಕಿರ ಬರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಲಲ ಜಲಿಳಲೂಜಜೌ ಓರಿಯವಬ್ರಇತೆನಿಲ್ಲ ಬತಡರುರಿ 

ಇಲ್ಲ. ಅಜುಅಿಖಂ ಉಡಾಬೆಬಾ . -ಅಜ್ಖೌಟುಲ್ದ ಬಿಲಲಿಕುಎಗಂಬೆ ಜರ ಈ 
ಅಲುಲೀಂಈಾ ಲ ಎರ್ಫೂಲ್ಫಿಲಾ ಲಿಜು ರುಸ ತಾಖೆ ದಮ ಲತ 

ಆಈ! ಅಬೆ (ರಿಳಿಆಂ೦ ಲೀಔಅ ಲಿಯ ಲ್ಲ ಅ. ಲು *ರುಣ್ಆಸೆ X 

೨೮೮ 5ಶ್ಟುಆಸಆರಿಆತೆ ಈದಿ, ಪೊನ್ನಿಬೆಳ್ಳ್ದಿ 'ಅಜುಲ ಜಗಶ್ರಾ 
ಎಸಳು ಬಿಅಲ ಲಿಜ ಲಿಲ್ಲ “ಅ ವನಿಐಜವಿಕುಅಸೊಬೆೋಖ ಲಲ 

ಆ. ಎಮಿ ಅಬಿರೆಜ: ಅಣ್ ದೀ ಈಳಾಂಜುಶ ಲಿಜುಖಾಅಸ ಜಿ ಆರಿ 

ಔಬಾನ್ಯಕ್ಷಿ ಔರಿ ಎಲುಬಿಖಾಲಜ್ಲಾ ಲಕ ಲ್ಪ ಅಲಿಯ -ಅಯೆಜ್ಞಬೆಬ್ರಿಬಕ್ಕಾಜ' 

ದಂ" ಬಿಜಣೊಬೆಳ ಅಜೂನ್ ಬ್ರಮಿಶಾಲಅ ಬಿಖಾಬೆಬು  .೮ಈುಜುಆನೆ 

ಅಬೆ ಇಜಾರದ ಪ್ರಲಿಸಿ, ಅುಜುಲಿಐ ಈ ಖೂಲಾಧಿ ಇಯನಿ ಅರಿ ಜವುಳಿ 
' ಆಂಕಾಾಬೆ. ಅಖಾರಜಿ -ಅರಿಲ್ರಇ ಅನ್ಷಿರಐಜ್ವಿ ದಿಲಾ ಜಾ. 

ದೊ. ಆಕಲಕುಣಬೆ ಅಜಾರಜಿ ಇಲದ ಕಿಂ ಅಲಂ ಈರೆ 
ಅಬೆೋನ ಉುಬಲಯಿಕಾಯಖಖ್ 6ಔಜಾ.ಔಶೌಬ.. ಇರ.ಔಲಾಂ ಖಾ: ಲಿಯಾ 

*ದಿರೆ.. 
ಆ ಜಟೆ” 

ಳು 'ಆರೆೊಬಿಲದು. ಅಿಂಜಔಿ'-ಕಲಸಂಂಲಿ್ದಿ ಆಜುಲ ವೋರಾ 
ೊಟ್ರವ್ಹಿಲಲಾಠ್ರ್) ಆ ಅಟಿಜ್ವ ಟಿಕ್ ಕನಕ "ಆನನ ಸುಂ 
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ಈ. ಅರಿ ಅಖಿಬಿಬುಿ ಅರ್ಲರಿಜಕುಖಂಟಿ ನ ಆಲ 

೫೪ ರುದ್ ಅ್ರೇಪಕ ಅಬಿ ಲ(ಡಾಅಾಗಲಿಕಿ ಅಹಾರ ಶು ಅಲ ಆ ತ 

ಎ5 ಅ೬ಲಿಷಪುಜ ಆಂ ಬೊಹೆ'”"ಜಲ್ಲಲ್ರಕುೂಜಿದಿ ಖಂಮರುದಿ ಸಾರ 'ಶಿಬ್ರ 

ಈ. ಲಿಜ್ಜಾಜಿ.' '`ಲಿಜಶೆಲ್ಲಾ ಲಾಯಕ ಲಂ6ಪಶಿಲಾಯ ಆಗ್ ಆಅ ಇರ 

"ಕ್ರ ಆಂ "ಎಣ. “ಜೆಜು ರುಡಿ ಔದ್ದರುತಿ ೦೨3 ಅದ್ದಿ ಜ್ರೆಲಿಲಸು್ ಉತ್ ಯೂತ್ 

ಕಳದ: ಅಂತಾ ಅಂಜ. ಹಲುಲ ಸ ಇಯ ಅಮಿ ಜಿಲಾಲಿ! ಉಷಾ 

"ಈ. ಲಿನಾಜಾ'ಜ್ರೂಲಿಪೌ. ಕರರ ಕುಬಿ ಲಿಉುರಿ ಉಜಂದ್ಮದೆಜ್ದ ಆಲ ಬ್ರಿ 

ಮುನಾರುವ ಜರ ಹೆಟುರಾಂತ್ ಬಠಕ್ಕಿಯದ್ದಿಬಳಿಮಿ್ಲಿ ಭಠಈರಾರಿರಬಾ 

ಇದ್ದ ಚಿಜೆರ್ದಜಲಿಕುಖಂಬ ಅಬೂರಟಿ ೦೦ ೮ಂಅಲರುಖಾಂಲೂಜಿ ಬ್ರ 

ಈಜಿ ಬಳುಕು ಲ್ವ ಬಿಜಾಲಾಃಜ್ಞಯಡಿ, “ಪೃಲತೆ ದಿಆಲರುಆಉಾಚೆ 

` ಹೆಅರಿಶ್ರಾ  ಆಲ್ರಕೆರುಐಆಸೆರಿದ್ದ ರಿಅಯೂರುಲಿಲನ್ನ ಅಗಲಿದ ಉರತಾಐತೆ 
ಲ್ರಮುರಾ ಅರದಲ ಅಕೇಲ್ಲೊಣೆ ಲರಿಯುಲಿಲಿಲೆ 2 ಅಖ್ತುಸಸಭ್ರಧ್ರಾಯಿಆಗಲಿ 

ಾಿ ಲ್ರಜಾಂ ಈುಬಾರ' ಹಾಲಲ್ಲ ಬಿಅರುಣಬ್ರಿಕುರಜಾರಿಎಲಿ 96 

ನನ್ ರಿನ ವಬುಣೌಬೊಪ ಐ೧ರ ಕ್ರಾ ಖಯ ಅಲಿ, ಅಲ್ಲಿನ 

ish ಕಬೆಎಖ ರಶ್ತಾತ್ರಶಾಯಿಂಖೆ ಕೈ ಅಸ್ಯ ೩ ಅಬಲಿಲದಿಬ್ 

ಜುರ 4 ಆತಿ. ೨ಲಲಿಐಆತರಿಕಾಖಕೊದೆ ಪ್ಯಿಜಾಯ್ ಯುತಿ ಜಬೆಕ್ನಾಬೆ 

ಸಾನ ಅಖೂರ ಬುಲ್ಲಿ ಬಲಾಲಾಲಿ ಅಯಯ ಯ 

ಚ Esso ಜಾಶಾಜದಿದಿದ್ದ. ಊೃ ಆಈ ಜಿಸ್ ಔಅ ಬಡೌಶನ ರಿಷ 

ಈ ಜ೮ಯಾಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ ವಿಜಿ ಅಶುದ್ರಠಿಬಿಆಸಲಿದ್ಧ ಬಾಲಿ ಹಬ 
೯೫. ಶಿಖಾ ಈಲಾಜ್ರ ಬ್ರಖೆಜ್ಞಬವಿಳುಣಿೊಬೆತಟಿ ಜಾಂಬಿಯ 

ಉಲಿ ವಿಶಾಖ ಜಜಾಶಾಲದೇಸ ಅಜುಂಲರರಾ ಆಜಾದಿ ಖರೆಖಲಿದ್ದಿ 

ಅಂ. ಅಡ್ವೆ ಬ್ರಲಕ್ಲಾಚಿಳ ದೆ ಜಾರ ಘಈಾಜುರಾಂ ಣಾ ದಂ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿ 

ಲಿಎಸಬಿಐಆಾದೆ ಬಿದಜ] ಇಗುಜಾಲರಳ ರೂ ಜನನ ಆಲುಲಿಲಾ 

ಎನ ರಜಾಜಿಔಿ ಬುದಿರ ಈರ ಮೊಳಿಚಜ್ಞಔ ದಔಂಣಾಜಲಿ ಲಜ್ 

ಬಿಜೆ ದಮಲ ಬರಿ್ರುಖಆಸ ಜೀತ ಜಯದ ಈದಿನ ಜ್ಞ್ಯಶ್ಛ್ಲಕುಣಿ 

ಊಂ. ಮಿಯ _ . ಛಿ ಆರರಗೊಾಚ್ಬ ಆಬಂದದಿ ಒಬಿ: 35ಆತೆ 
4 im) 
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ಖಾವಿ ರುಖ ಹಾಜರಿಯ ಲಿ ಔಲ್ಲಮ ಬಜಾಜ್ 

೦೫. ಅಜೆ ಇಬ ಕಲರಿ ಊದಿ: ಬೀಕುಡಿಂಗೆ ಅರು ಟು 

ಅಲ ನಖ £ಖಲನಿ ಅಲದ ಜಲಜ ಇಲಾಂ ಲಾ ಹತು ಇಲೆ ಕ 

£೨ ಆೇನ್ಷ ಅಶುಜ೦ ಅರಾರಬಿ ಅಾಖಿರು.' 

ಇಲ್ಲ ಜನಿನಂಂಔ ಬ್ರರಿರೊಜಔನ ಅಬಾ ಔಬಬಿ! ಆಗಳಅಾಜ ರಿ 8 
ಮಿತ ಯಲ ರೆಟಿನಾ ಇ 

382 : ಅಡೆಖಲಿರಲಚೆನಿ 6ವಾನ್ಸಿ. ಜಾ ಅರೇೊದಿಕೆದಾ 
Aye 

ಕಂ. ದ್ರಿಲಾಳುಲ್ರಿ, ಜಾಜಿ ಫಲ 

ಇ/ಐ. ದವು ಈ ಎಬಿಕಾಖೊಬೆರಿ ತೂತೆ ಬಿಜು ಆಜಂ, ಅಲಿ. 

ಇಲೇಂೆ ರುಲ್ಠೂಯ ಗೆ ಒಡಿ ಉುಯಜಾರುರ ಈಯ್ತಜ ಜಯ pp ಐಓ? 

ಅಂ. ಏರಲಿ ಜಠಕಬರಲ್ಲಾ ಆನಅಸದಿದ್ವ ಬಿರಿಯ ಬ್ರಿಜಕ್ಸಾಜಲಿ' ' 
p sb * § ” ಯ 4 2 

ಜುಜೊಬ' ಅರು ಜ್ರ೬ಲಿತ ಲಾಜ ಖರ ' 
[on ; “ಇ ಕ 

ಆಲು. ಬಿಲ್ವ, ಅಜಔ ' ಇಬಲಾರೂಂರ್ ನಜ ಆ ಲಾಜರ ಕ್ಷಿ 

ಐಜಿ ಆರಿಸದ ಜರಾ ಬುದ ಕೈಆಜನಿವಿಎಲ ಉರಿ ದಿ 
ಈ. ಆ ಎಂ ಲಹಿರಲಿಎಂ ಭೀ ಜವಿಔ ಕೃಷ ಲ್ಯಾಘೌಶೆಬ್ರುಕಾಳಲ್ಲಿ 

ಧೀಂ ಬೆಲ್ ನಿಲುವ ಪಜಾರೀಗೆಲಿ ಅಂಸಹೀಮಿಸಲಲಿ 
ಇಲ್ಲರಿಐ ಾಕಾಣಣೊಬೊಂ ನಾ ಔಲ್ರ ಆಸಸಾದ ಬಳಿ ಆತ್ 
ಬರ್ ಅನೀ ಲಕಾಕಾಹತಾಬೆ 9 ಈಲುಆತೊಂದೊಜೆ ಇದರು 

ಔ. 3೨8 ಎಜಾಂ ಆರೆಲ್ಲಗೆ ಇಲಾಲದಿ ಅಲ್ದಿಜ್ರಿ ಯಜ್ಯಾಂಔ8- ಲಂರಾಜೆ ' 
ರ ಈ ಯಯಖ್ಯಾಂಔಕಾಶಾದ್ರಿ ಈ! ಔಖಾಜಾಜಾಲ್ಲಿ ದಣಿ ಬಿಜು ಇಜಾ ' 

| ಲದಿಸೂಜುದಿ ಜಲ ಔಲುಾಲಾಜಾರೂಂ ಕಿ ನಔಮಿರೆಅಅಾನ್ನಿ ಅಉಯಾನಿಯ 

ಓಂ. ಬರೊಲ್ದಜಸ ಲರೆೇಆ೦ಂ ಸ್ ತಾಜ ಬೆರಿ, `` -ಜಲಾರಿಜಿಕಿ 

ರಖಜಾಜಲ್ದಿ ಬರ್ಕಲಂದದಿಲಿ ಜಲ: ಅರಔಬರುನಿ ವು ಅಡೆಬ್ಬಬೆ 
ಬ್ರೆಕಿಜ್ಸಾ ಬರಿಕಾಸಲೆ ಜರ-ಈತಾಮರಾಂಹಾ ' ಈಜಕುಖಜಕಲಣ 
ದರಿ. . ಕೂ 

ಎ 

ಳಾ.  ಅಕೊಲಿತೊಬಿ' ಅಜೆ ಇಶುಡಿ ಜ್ಯ RT ೫೮೧೩೦, 
ಈ. 9ಯಿಂ2೮. ಔಂಲಿ. ಜ್ಯದಿಶುಶುಉಲೀಐಲ್ಲೂ' ಅ೭ಿಜಉಲಿೀಬಲ್ಲಾ" ' 

ಕೆ 
4 

| 



ಓ 

ತ 
ಕ 

4 5 

ಅಶ ಬನಿರರಾತ೨ ಗಿಣಿ ಸಾಲಿಯಿ ಅ; ಆರೆ ರಲಲ್ಲಿದಿ.. ' 83 ಆ 

ಇರಲಾರ ಇರಿತ ಆ ಉುದಿರ ಅದ್ರಾ ಉದ್ದ ತರಿ ಅಂಡಿ 
al 

ಅ: ಬಿಜಾ ಜಾನೆ ಐಜಿ ೪ ಹಗೆಯ ೧೫ ಅಲಿಖು5ಲಿಜ: ರಬಿ 

ಬರ ಸೆರಿ: `ಆಜಜುಕುಹಲ ಲಿದೆ ಜರುಗಿದೆ ಆಯಾ 
ಗಾ 

ಕ್ಟ ಜುತಬಲ್ಲಿ. ಅಅ' ಅಮುಲಲಿ' ಯಾನಿ . ಜ್ನದಿಿಶಾಲಿಯಿದ್ಬ ಇಲುಟಿ 

ke ಜಕರ ಜದ ಜಲಧಿ: ಆಜುಕ್ಕೂಲಿರಿ ಅಂಬ ಲಅಿಯಳ 

ಈ. ರಾಲರಜಿಣ್ಲ ಲಿ ಅ. ಮಾತಾ ರಾಸ ' ಈಖ ಜಲಿಳಿಅಲಕು 

ಐ. 

ey +: 

ಳು. 

ಈ: 

ಶ್ಯ ೧ 

ಜಸೊೋರ್ಯೇ ಅಬಾ: ಬಮುನಿಜ್ರ ಲಿಲುಅ ಅ ರೈಬಿಲಾಕುತ್ಬಿಲ್ಲಿ ಬಜ AN 

ಢಾ ಳೆ p 
y 

ಅ ದಶುಲ್ಲ ಬಂಬೂ ಲಾಭ ಉನ! ದಪಲಿಕುಣೊಿ 

68 ಆಪೆರ 5) ಔಂಡ ಅಲೂ ಬದಿಕುತಬೆು ದಂಡೆ ಅಬು 

ಆನಿಚಿಜಾಂಬೆರು ಅಲಾಲ ಡಾ ಮಾಜಿ ಔಶಿಕಾಂಬೆಬಾ: 

ಲಾರ ಜಲಂಜಂರೆಖ ಲಿಪಲಿಯುಲಿ ಬಬಶುಬವಿಕುಜಂಬಧಳ 

ಹ ಆ ಜಿಠುಶಾದ್ ಆಕೀ ಜ್ಯಶ್ಲುಲ್ರ ಜ್ರಾತ್ರಾಶಾಯ: ಭರ ಕೀ ಕ್ಷಯ: ಅಕಾ 

ಈ ಆಮಟೆ ಹಜಬರಿಸಿಖಾಬದಿ: ಉನ ಆಖಕ್ಕೆಶಾ' ಅಶ್ಪುಅಿ 

'ಬಿಜೆಲ ದ್ರಿಜಾಯಲೆ.' ಕಿಣೊಜೆಲದೆ ಜರ ಔಯಖಾಜಾಶಾಖಿ, 

೮6 (ಈಆಗೊಬೆ ಆಪಲ್ರೂಲುಲಿ ೮ ಅ್ರರಿಲೀಯಜಸ ಇಶಾ ಬಲಿ ಇಲಿ 

ಆ. ಐರಾಬೆಜ್ಲಾಢಿ: ಖಾಲಲ್ರಿ್ಲಾಬೆಲುದಿ ಅವನ
 ಬೊಳಜಸಲ್ಕಿ ಮಬೆ 

ಬುಲ್ಲಿ ಎಳು ಣೌಾಬೆ ದೆಬಂಡ ಬಿಲ್ಲ್ ಜರ ಈಾಡಿಲೌಜ ದೆಜಲಿಓ 

 ಜವತಿಜಆರ ಅಶ್ನಂಬಔ ಅಾಲ್ಸ್ಲಾಾಬದು: ಉಲಿ ಟಮಿೀಲಿರಿ 

ರು ಇಬ್ಬರಿಎಡಾಕುಆಗೊಬೊಡ್ೆ' ಲ್ರಶ್ರಯಿ' ಕಶಾರುಜಾಜಾು' ಖ್ಯ ಸೋಜ 

ಅಿಬ್ ನಲಯ ಬ್ರಲ್ನಾಬಬಿಬಜ್ ಇಚೆ ಲಳಜ್ಯೇ ೌ ಡರಾಾಂಎಕು 

೬ನೆ. ಭ್ರಕಿಂಜಾಖಿಶಾಈ ಧ್ವ ಅಜ್ಞಾಳಿ 75 ಲರ 
ಈ ಸದಾ" ಖಖರಿ ಕ ದ ದಿಲಾ ಗಾ | 

ಅಂ. ಬುತಿಂತಾ ಶ್ಲರ೬ಃ ಬ್ರಟಿ್ನಾಬೆರಿಕುಖಂಬೊಣೆ 35 ಜಾಲಿ
ಂ 

ಲಾ. 

ಆರಿ 39ರಾಯಿಂಯೆ ಪ್ರಮ: ಬಲ್ಲರು ಬ ಜಾಯ ಬಧಿಟ್ಞ್ಣಆಹ್ಲ 

ಬಿಎ ಡಿಬಿ ಠಂ ಇಲ್ರ5 ರುಂ ಹಕ್ಕಿ ಒಂತರ ಲ್
ಯ ಅಲುಲಿಜಲ್ತಾ ಅದ್ದಿ 

ಬಠಿಕುರ೬-ಅಳಶ್ರಿಕುಮುಲಾರು ಅಜಿಬುಯಿಲದ್ದ ಬಳುಲ ಬಲಿಜ 

ಅಲ. ಬತಿಜುಲೆಟ ಆಅಾಕಿಬಬರಲದ್ದ *ಲುಲಿ ಜೌಯಿಲಬಾಬವು: | ಜೆ 



584 ಅತ ಬರಿರೆ ಸಲ ಧವಳ: ್ರಅಕೊನಿಕಸ್ನಿವಿ.- 

ಪಡದ ಬದ್ಲಿ ಜಡಿ ಅರಾ ಅಶ್ಛಾದಿೀಗೊದೆ ವಿಮೀಾನಿಲಾ ಅಧಿ ಆರಿ 
ಆಟಿ ಹಬೆ ರಲಿರಿಖಲಿ ಜಾಮಿಅ ಅಬೆ ಅಲಿದ ಆ 
ಅಲ್ಲಿಜಿಬಿ ಯೆ ॥ ಬಮ ಮಿಶೂಯಿಇಾ ವವಿಳುರ ಈ. ಎಲ್ಲಿ ಆಖ ಆಆ ಅಣ. 

ರಾಣ. ಖತರ್ ಆರಿ; ಆದರಟಆಈ ತರಿ, ' ಆಬ್ರತೀಜಆಕಿ 

ಬಮಾಮುವಿ: ವಿಜ ಬಜೆ ಬ್ರಬಿಕ್ಳಾಬಬಿಕುಣೊೊಬೆ ಅಬಅeರಜಿ 

ಅಲಿ. ಸಾನ ಐಜಿ: ಹಿಕಾರಿಶಾ. ಜಿಜೌಬಿಯ; ಜಂಬೆ 

ಔನ ಇರ. ಇ5ರಐ: ಅಲಿ ಬಲ್ಲರೆ ಇಯಲ್ಲ ಅತೆ ಈಯಾ: 

ಇಯರ್ಕಿ ಬಾ ಬಾರ ಈ್0ದಿಲಿ. ಆಲ್ರಕಾಖ ತೆ ಕಥಿ ಗೊಯೆ ಅಜಾಲಿತಿ 

೮೪ ಔನ ಲಿಜು ಲಿಲಾ ರಖಂ ಅ ರಮಯ ಬ್ರಫುಜಾಖ ಇಬ 

ಬವರ! ಅಲಲದ ಲಿಖಿತಾ ಆನಢಾಜಸಯ. ಸ 

ಅಕುವ ಚಾ” 59ಲ್ಬಲಲ್ತು ಜ್ಯಾಲಿಶಾ ಫಕ್ತಿರಲ. ಬಾರತಿ es | 

ಇಂ ರುದ್ಧಿಅಉರು ಲ್ಯಾ ಅನಾ ಾಠಆಸ. ಇದೂರಣಾ ಜರಾಯು ಡ್ವಿಲ್ತುಲಿ' 

ಅಬು: ಎಲ್ಲದಿಎಿ ಆಲಿರಾಇತೂಬೋಫ ದೆಲಾ ಇಂಕ್. ಇಲಿಜಲಂ ಈ 

ಅಟ): ೮೭೦. ಅಲ ಔಲಜನಾ ಫರುಸದಿಬರುಲೊಲಸ-ಜ್ಞುಬೇರ ಆ 
a ನಿ ಅಲಾಲ ಅಜ್ಞಾ ಇಲಲ: ಜೂರಬಿಜದ NE 

ಅನಾ. ಬಾರ ಸಾಯಲೂ ಜತ್ ಅ. ಜಿಯಾ ಬಾಜಾ. ರಿ ವ್ವ ಆತು 

ಲಔಜರಿ ನನೆ 5 ಲಯ ಛ್ಯಅಲಿಶ್ರಬುಳ ಎ ಪೂ ಮುಳ 

ಔ. ಬಜುರೆಐಲಿ: ಶು9ಜತೆ: ಜುಲಿಃ ದಿಖಾಜಾಕ್ಸುಯ: ಇಐ 5 ಬಿಜಾಜಿ ಪ್ರಿಬಳ್ಳಾ 

ದೂ. ಬವಿಜುಜ ಅಬ ಜ್ಲಲಕು.. ಅಜ!ಖಸಬುಲ ಬಲರ 

ಅಯಬ್ಬಿ: ಸವಿಕುಣೋಬ ss ಎಲೆ ಕ ಸಾ ಲೂಬೆಂ ಆ೦43 

ಈರಾ ಅಬೆ ಇ೨ಜಾಯಿ ಖಧುಜ್ಞಯ (ಈಂಾತೊಾಬ 5೬1 ಲೆ 

ಈ. ೮ಜಾ ಆಳಿಬಿಕ್ಸುಯಿ ಎಲಿ ಲ್ರಲಿಅ ಕುದರೆ ಉಲ ಕಾಗ 

ಪ್ರೌಜೆೇ್ನಿ ತೆ ನ್ಷಅಾಬರ ಈದಿ ಲ್ವರುಈ ಅಲ್ಲಳಾಯಿ ಅಜುಡ ಜರ 

ಔಢ:. ಎ೮ . ಅಲುಲೂಹೆ ಔರಸಯಿಇಂ್ ಉರ್ತಾಖ ಈ ಪ್ಲಾರುಖಜಾರ ಈ 

ಡಾ ೦೬ರಿ: ಓಳಿಅಲಿ ಆದೆ ತ ಹಾರ್ ಅರೆದ 

ಬಿಜುಅಳೆೊಆಲ ಬಾಲಿ ಫ್ ಡಿ ಜ್ಞುರಾಚ್ಮಾ ಅಶ್ತುಳುಐ ರಲ 

ಅಬಿ ಜರದ 

wg 



ಲ ಅಕೊಲಿತಂಜಿ. ಅಕೆ ಪವಿತ್ರಳ ಔಟ: ಅಜ್ರಿ. 58ರ 

: Bow ಲಾರಾ ಎದುಡ್ಡೆಕ ಫು. ಕುರು ಅದಲಿದು "ನ ಜುಔಜಾಮಿಂದ 
ಷಿ 22 'ಡಲರರುಔಯು ಜಬ: ಬಲಯ ಹುರಿ 'ಇಣ್ಆೌಜುಕ್ಲಿ ಅಲಿಅಲಾರ್ವಿ ಆತರ 
ಓವಿ. “ಜಲ ರಾಣಿ ಐ; ಅಖಾಜ ಲ್: ಇವತ್ತ ಇದರಲಿ 
4: ಘಾ. ಎರುಲಾರ್ಕೆ ಅಯಲರ ಅಜಾಜಜಿ ಬ್ರ ಹಳಿ ಇಅಾಐಡಿರು, "ಜಿಕ 
ದಲ ಲುಶುಖಸಿಧಿ ಲರಿಜುಬ ಅನ್ತ, ಇಯುರಜುಈ ಅಗಿ ಶಾ 
le ಲಾಲಾಜಿ ಅಠಿಕ್ಯಜಲಲಿಆ ಬುರಡಿ `'ಅಜುತಿಬಾತಿಮಿ ಅಕುಲು 

ಆಣಿ” ೮ಉ೬ಾಸಿಅಿದಿ ಯಲ್ಲ ಈಜುಲಿಇನ್ದೀಸಲಿ ಶಾಲಿ ಪೋನ 
ದಬ ಜಕಾತಿ *ಎರುಟಬೆ್ ಖುತೆದುಖಾರೂಜಾರಿ ೮೫ ಬಾರುಜ 89 

' ೪... ಈ ೌ ಕ 

ಮವ. ಲಾಜ ಪ್ರಥಾಖಅಸೆ ಹಲಿ ಉ್ಛರಿಶಶಾವಿೆ ಆಲಾಲೌಖೊರಿವಿ; 
ಇನ ಬಿಂಕ ' ಜದಲರಿತಲಿ “ಅಯಯ ಅ್ರಲಿಅಾಜಿ : ಚರಳಾಜಾದ್ರ ಕೆ 

ಈ. ಬಕ್ಸಲ ಅಿಂ5ಆಳಾರ್ರಿ ಗಳತ 'ಆಾಂ9ರು. :-೦(6ಆಸೆ 
ಇ ಓದ 

ಎ 1ಈರಅಅರ್ಹ-ಲರಬಂ ಸಾ ಅಲುಔ ಅಧಿ -ಉಲ್ಂಜಔ ತೆ ಪ್ರಜ್ವಿಜರ ಈ 

ಅಲಲ ips ಲೆ (ದುಖ್ ಕಜ] ಕಂದಿ. 
ei 

ಲ ದರಿ ಜಲ ಇಲಿ ಅತ್ರ ನಿದ್ದಿ ಅಜಾ ಲಖಿ: ಅಯುದುಕುಲಯದ್ದಿ 
ಖಾ | ಸಾ: Cpe a@ » \ LRN NA ಡ್ ಅರ್ಥ್ ನ್್ 

ಜನ ಹಾಖಾಬೆಲ ಔರ ಲಿಬಿಯ ಬಳು ಇರರ ಲಾಂರ ಆಸಿ ಆರುಬಾರ ಇ| 

ಔರ ಆಲಿ ಇ ಹಕ್ಕ ಪ್ರೌಜಲ್ಯಾ ಕಬ ಲಂನ್ಧಿಬಿ- ಅಳ ಫ್ಲಿಲಿಯಜಸೆ 

ಅಿಜಣಬೆ'ಐತಠೀಚಿ ಅಲಲನ ಪರಿ ಲ್ಲೂಬಿಲಲ್ಲ ಅಂಚ" ಅಬುದಿಸಿ 
ಅಲ್ರಂಜಾದ್ರಿಜಲ ಖಈಿಲುಂಲಿತಿಜ3' ಪರ್ತಿ ಇಲಾಕೆ: ಅಬುೂರಲು ಜುಲ 
ಅರೇ ಪ್ಹಸಅರಿ ಲಾಡಿ ಛಮಿಲಿ. 

5 ರಿನ ಆಕಾಶ: ನ ಈಂರುಡಿಿಅಜುದ ಐ ಕಿರ ಬಿಂಗಿ ಎರಿ 

ಇರು ಅರಿಯದೆ ನಿ] ಲ: ಬಿಸ್ ವಿಲ: ಯಲ್ ಬ್ರಿಯಜ್ಯಾಯರಿ ಕಾಸಿ ಕ್ರ 

ಹನ ಸಾ ಧಿ ಹಸ ಲ ಪೂರಿಯ ಶೌತಲತುಣೊೊಬ ೮ 

೫.1 ಬ್ರಲಕಯಿಬ: ತಿಂದಿಲ್ಲ ಯಿಣೂಖಿಜಾ ಖಾಲಿ ಇರುುಅಹಜಿಹಾ9ಯುರಿದ್ದಿ ಅದ್ದಿ 

ಈಜೀ ಜಿ ವಿಜಾತಿ ಅಫಾದತ್ತಿ ಅಲ್ರತೊಚಆಸ ಕಾಟ '9೮ ದಿ. 

| 4" 



586 Gws ಆ395ತೇಂಜಿ- ಅ3ಜರಿ ಟಂ ಆಡಿದ್ದ. ಬಿಶ್ರಖ 

| 

| 
ಛಾ. `ಲಿುಜ್ ಆರಿಪ್ರಚ9 ಅಮಿರಾಲ್ಲಿ ಆರಾಧ್ಯ ತೆ ಲಔನುರಕ್ರಾ! 

ಯಿಲ್ಲ ದೆಯಬಿ! ಕರದಿಲ್ರಾಅಎಲ್ಲ ಅಧಸರಸುಲುಲ್ಧಿ ಎಮು ರ್ಯಲಾರರಾ | 
ಣಿ. ಬಿವಿಕಾ ಅತಿಶಾಔಸ *ಅಶಾಲ್ಮೀೋಡಿಲು.. 906 ರಾದ೦ಲ್ಬ ಇಬೆಜಪಿಲಿಲ್ಠ' 

'ಅನ್ಕುಬಖಬಲ್ಧ ಲೊಬೆಳಿಐ ಆಕೆ ಅ್ಯಾಲ್ಯದಿಬ್ಯೂಲಿಖ ಲಾರುಶ್ ಬಸ್ಬಾಶೌಡಿಕೆ 
ಇಇ. ಈ ಗ್ರಶೃತಿ. ಅಬು ಟ್ ಜಬದಿಶ್ರ ಈದಿ 

ಅ 3೮3 ಬಿಜಾ ಜ್ಞಲದು ಊಊಔದಿ ಶಲ ಂಲಯರು ಅಜಾ 
ಕುಬಿ ಅಲ್ಲೆಲಿವುರುಬೊಲಿ ರುಲೂಯಿಡ ಕಿಯೌನ್ದಿದಿ 

ಲಿ. ಅಖಾಬಿರೂಕಜಜದಿ ಇಲುಡಿ ಲಿ ುಸ್ಟಾರಿಈ. ಬಿದಾ 
ಅಲುಣಿ ಅರರ ಅಅಲಾರಿಛಿ 3 ಐ ಅಜಬ್ ಇರರು ಐಾತಿಜ್ 
ಅರುದಔಲ್ಲಾ ಇ9ಿಎದ್ದೆ ಖಲು ಎಲ್ಲಬಿಎಳಾಖ ಗೇಟ ೫ ಇಲಂದಿಐಾಶ 9 
ಅ*ಾುಹನತ್ತ ಲಾತ ಜ್ವರ ೨ಇಸೊಲಾರಡಿ 380208 

೧. ಲಿರುವ ದ್ರಿ ಬಳಿ ಉುಹಣ್ಣು ಅಖಾಲಿಲಿ. 
ಲ್ಲ. ಅಖಿಲ ರ ಅಲುಡಿ ಜಖಜಾರದಿ ಬ್ಲಿವಿಸಕಾಯ ಜೆ 

ಬಿಜು ಜಮಿತಲಲರುಣೊಂಬೆ ಅಲಾರಔ ಕಾಡುಬಖಾ೦ಿರಾ ಜಾ 
ಈ. ಅರು ಕನ ಹು ರಬದಿಂರರಿ. ಬ್ಲಲಿಖೊರುಯಲ್ಲಾ ಆಜ 

ಮಿಂಅ ಅಜ ದೆಐಜಿ ಅಉ್ತಿಜಾಾವಿಘ ಮಿಥೆಎರಾಾಎಜಿಂ ಬಶಾಸಶಾ 
೧೫. ಅಲಿ ಅವಿಜೋಯ. ಬಮಿತಕವಿಕು ಬೆಂ ದ್ರಿ ೨ರುರ(ದ್ಬಿ “ಇಲ್ಲೆ ಸ 
ಊಂ ಶಾ9ಿಜ್ದಿಲಿ ಅರೆಜತಿಂಬುರಿ : ಜಯರಾಜ ಖಿಬೆರಿದ್ರ ಲ್ರಿಯಿ: 
ಈ ಈಕೆ ಬಳ ಉದಿಲ್ಹೂಉುರ ಲೆ ಎಲ್ಲೂಉಔ ಜಲ್ಲಾ ಜಿಎರಿ. ಈಜ್ 

ಖೌಬುದ್ದಿ ಅಧ್ವಿತೆ ಡಿ. 53 ರಕುಬಜಗೆ ಜರ ಡೀ 

ಈಖ. ಜುರತೆನಿ ಆರಿ ಆಲದ ಕೂಳು: ೧ ಅಲೀಕುಜ ರಡ ಈ 
ವ್ವಿಲಾ್ಲಿ ದಿವರಡಿ ಥೂಡುದಾಬಿಲೆ ಅ್ರಬುತ ಖರ ಜರೆ ಈಜ್ 
ಖೌಯಿಲ್ದಿ ಅ್ರದುಣಬುರತ ಆತಿಣೆ ಕಲು ಲೆಲು ಉಂಬ ಅಲಿ. 

ಇ. ಅಿತಜುದೆ ಆತೆ ಖೂಧ್ರಿಅತಶುಲ್ಲಿ ಅಲಗೆ ಔನಿದ್ಯ ಅಆರ್ಲಿಖೊಬಾಅರ ಆಸೆ. ) 
ಎ೨ "ಅಲಿಂ ದ್ರನ್ನಾಬರಿಬಸದೆ ಮು ಅಜುತಖಾ ಜರ ಈರ "ಮದ 
ಕಾ ಕಸೆ: 

₹೫೫೬೪. .. ಲಿ9ರುಬಿ ಇತೆ. ರುಡಿ ಜಬ್ಯಾನಲಿಯೊವಿಟಿ ಯರ ಅರಿ 

ಇರಿ ಲ್ವ ಆಸ ಪ್ರೂರಿಬಾಅಸ ಉಬಂರಜರಿ ಇಂತ, ಯಿ 



Ow ಆರೊಲಿತದ್ದಯ. ಅಿಠೆಬರಿರ ೫೦ ಔಧಿಜುಆಿಲ್ಕಿ. ಅಶ್ರಣಿ. 987 
೨೫ ತವ? 

ಅಂ. ಬರಿತ ಜಬುರರಿ ಅಖ್ಲೌಯಲ್ಲಿ ಎನಿಬೆ ಜಬ್ಬಕುೂಲಿತೌ. ಅನಿಲಜಿ 
ಅಜದಿ ಜಜ್ಯಾಲಾಬಿಜಂಅಆ3 ಖಾವಿ ಬಲಿತ ತಕಾಸೊಬೊಡ ಹು 
ಅಲಾ ಜೇ ಜರ ರಿಲಾೂಂ ಡ್್ ಸ 

ಅಲ್ಲ ಕುಯಿಲು ಪ್ರಿಯ ಲ೮ದ್ದಾಜಾ: ವ್ರ ತಿರ್ಲಿಸಲುಶಾಂಖಗೆ ಅಜಲು 
ಆಈ. ಮುಖಯ್ ಬಳ ಅರ್ಚಾ, ಯುಐ ಲಿಂ ಬುಕು ಯಹೆಜು.. 

ಲಕಾ ಸ ಬ ಔರು 6 ಲಾ ಹಿಲ್ಬಾಲಾನ್ರ ಇಸ. ಖದಿರ 
'ಅಲುಲಾಂಯ ಜಲ ಜಮಿ ತಜಲಿಲಯಬಲಿ ಬಸ್ಸಾಮಿ. ಈರೆ'ಬು 

! ASM ಭರ ಕ ಕ ಛೆ. ಬಿಜ, ಕರತಲ. ಬರೂ ಟ್ಟ ಬ ಬಟ್ಟ ನಜೊ 
ತೂಕ ಔಂಲಿಿ ಅಲ್ಲೆ ಉಡ ದ ಅಲ್ಲ ನಿಬಣನಿಜಾಜಸಜಲ' 

ದಾ Ae EE TL ಒಂಧು ಜಾವ A ಗ್ ಆ? ಟಂ. ಏ೧ರಿರಿ. “ಜುಹೂ ಬರಿಠಿಕಾಖ ಬರಿ ಅಜ ಲಬ 
| ಇ ಗಾ ಭಾ (ಗುಯು ಗಾ ಲು ಜ್ನ ಬ್ P 0. ಭ್ರಲೆಲಲರಿ ಔಜರ-ಓ55ಿ. ಠಅಜಾಲಾಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಸ್ಸಾಬೆರಿಕುಜೀಬ Y 

ಮಾ ಕ್ಲ ENE RP ತ್ತ 3 gl, ಛು ಪ Pe ಅಲೂರ ಬಳು ಲಲ ಬಿಲಲಿಅತಬಬ'ದ್ಲಿ ಲಾಲ ಬಳೊಲಾುಳಿ ಉಂ 
ಗ್ದ fy ಸ 

“ ಬಿಳಲಿೀಕಅದಿ ನಿನರಿಬುಖಿಂಬೆಿ ಉರೆರಂಧಿ ರಬತಿಖ ಅಲೂಲೆಲು. 
ಲಾ ಗೆ ಜ್ನ pe ಮಾ bh Pe ಲೊಜದವಜ್ ಬಲು ಇಲ ಎಂಬೆ ಖ್ರಬಿಕ್ನಾಬಲಕು ಕುಜ ಜರಿ 

ಗಂ ೪) ಎ ಬಲಿಜ ಲೊಜತಿ ಉರಿತ. ರಿಔ ೫ ದಲಿ ಇರಲಿಲ ಬು 
[© 

ಗ್ ಇ | Eom. ಬಂ ಸ ೨ರ ಬರಯ ನಿಬ್ಸಾಯಿ: ಬೃತೊಐಲಿ ಅಖಾಲೆ ಮ ಜಿ 
9೮ ಲುಯಸಖಲಿಆಗರಿ ಇಬಲಾಜುಜಾರಲಿ ಕೂಟು ಬ್ರಿ ಬಕ್ನಾಜವಿಕುಣೊಬೈನ್ಟಿ. 

£೮೦. ಜಳುವರಿ ಅಬಿಆಕುೂಬುರಿ, : ಜೆಚು ಆಬಶ್ರಾಜುರ ೮೦೩ ಲಿಖುರ: 
| ಗು ಕ ಎ ೧ 
ದ. ಲುಲು ದಿಲಿ ಇದುನಿಲೂಯದತಿ 350 ಔ೭ಜಾದ ಲಿಜಸೆಲಿಕ್ಠಿ, ದೆ VUE 

ನ € ಇತ್ತಿ ಔಔಲಿಜೆ ಅಲೆವ ಆರಿ ಜಬುದಿಂಬನಿ ತರು ಆರು ಟ್ಟು 
( J uh “=| ತ್ ವ | 

! ಬಯುಲಿಜ್ಅಆಖೂಲಿ ಬೆಪು ಶು ಸವ ಬೆ ಎ ದಮಿಳುಅಸರಿದ್ಧಿ ಲೆ ಛ್ರಿ5ದ್ನಿ 

' ಗ ಬಂ ೮ಆಆನ ಭದ್ರ ಗರ ದ. ಬ್ರಜ್ ಲಔ ಉಳಿ ಉಂ 

ಉಂಯಿರಿಜ ರಿ ಉಭಯ ಅರೆರೊಲಅತೆ6ಲ್ರಠಿ ಜಧಿವ್ರಲ್ನಾಖ: ಹುಲು 
6೮ ಉಂಡಿ 4 ಇಲ್ರತಿಜರಲಾ ಜುಲ ಮಲಿ 'ಅಲ್ರ ಅ ಮುರ 

ಓಲ. ಅಲಗೆ. .ಈಜ್ಲೌಲುಲ್ಲಿ ನಳನ ಈಡಿಸತಲಡಣ! ಬವಿಖಖ 
2. 2:೩3 

© 



660... ಎನ ಆರೌಲಿತೋ ಲ ಅತಬಿಶತ ಸಿಂ ಪ್ರಿ ಅನಿ ಅಪರ ' 

"ಕಿಂ ಕ್ರ ಇರುಕಲಾಫೊ' ಅಲ್ ೊದೆ ಅಹ” 
"ಆರದ ಅ ಆಲು ಇರಲಾರ ಜುಲ 'ರಲಅಿಲರಂಜ್ಂನೆಯ.' 

ಈ. ಅಲ್ಲೌಬುಲ ಲ ಜಾಕೊಬ್ ಭಜ ರಾಟೆ 

ಈ ಆನೆ ಉಲ ಜುಳು ಗೊಬೆ ಳೆಲ 060. “ಆೆ-ಖುರೆ ' 
ಅಯ ಅಲ್ವಾಲ ರಾಯಸ ಜಲಿಚೆಯ ಡಿದ ̀ ಎಲಿ ರಗ್ ಜ್ ಜ್ರ 

‘ಬೆಂ. ಅಹಿ ಬಳಂ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಿಂದ್ದಿಖಾ ಅಪು ಅದಿರಯ ಯ ಬಿಕಾಜಸಕ್ಟುದಿ. 

ಈ. 63 ಅಲಲ) ರರೂಜಜ ಇನ ಲಔ ಪ್ರಣ ಕಾಲಸಾಬೆಲ್ಬ ಬರು 

ಈತ ಢಾ ಲ ಉಶಾ ಜರಿಂಜಾಂರಥಿ. ಅಜಜಿ ಇಜುದಿಕ್ತಿ' ಬತತ 

"ಅಲಾ ಕಳಿ ೮೪೦ ೨9ಆಕೆ ಉಚಿ ಉಯಿೌಿ೦ 2೮9 ಅಬಾಂರಿ ' 

ಲಿ ಉಯೋುಂ98 ಬ್ರಜೆಎರುರಿ ಇಳುಗಿರಲಿ ಚರಂ ಇಲಿ. 

೦ ಅರಿ ಆರಿ ಇಲಾಲೂಣಿ ೨ೀ೮೮ ದಿಂಎಉಂ ಜಾ 
ಈಕ್ರ: ಹ್ ಪ ತ ಭರಿ ಈಯಾ "ಬೆ ಬ್ರಿಲ್ಲಾಯ' 

ಈ. ಅರಿ ಬ್ರಕುದ್ರಂಲಿಜ ಡಿಜುಬಿದ್ದಿ ಅಲಿರೀಎಔ ಅಜ ಕ್ಲಿಟೆ: ಗ ಲಲ, ಅಕ್. 

೮೨. ಬಲ್ಲಿ ಲೋಣಿ ಡಿಎ1ರಿಲ್ಲ ಅಲಲ ಮಾರಿದ. 99 ೫ ಬ್ರಶೆಯ್ಯಾ ಲಜಿಲಾ 

ಕ್ರಿ "ಆರತಿ ಉಜಪಲಿಐ. ಆಲಿ. ಔಎಔರ ಜೌ *ಇರಲಾಜೆ ' 

ಎರ ಬಿಸಿಲ: ಕ ಬಾಬ ಅಲಲಾ ಅಜ್ಜಾ ರ್ವ ಇಷ್ಟಲತಲ್ಟಾ ಇ ನಸು 

ಲುಲಸತಿ ಯೋಗ ಜಟ ಚ್ ಎಲ್ ಲಿಖಖಾಪ ರ. | 

ಧನ. ಅತಿಂಳಬರೆಬಿಲೌ ಅಜಿ ಬ್ರೆಬಳರಿಳೊಬ€ SHEN 

ಅಜ್ ಅಲದ: ಲಂಬಾ ಆಗೆ ಕಾದಔಕಸೆರು ಎನಿಲಲಿತಲ್ಲೂ 66 
2 

(A 
10) 

‘2 
ಹ 4 Rp ವ 

೩ ರಲಿ ಇಲಾಅಾಯ 2936 ೬ಗರಿ ಬಣದ ಡಿ. 
ಣಿ ಖು ) ಗ 

ಹೀ ಸ್ಮರ ಜಾರ ಜಾಳಾಅಸೆೊ 9 ಹತ್ತೆ ಹಿಬುಅಲ ಇಠಾರಾಾಶಾ ಅಪಾ ep 

ವಿಳ ಆಗೊಬೊಯೆ ಓಲೆ ಆಸೆ ಕುದ್ದೀಲಿಅನ ಅನ್ನಿರಿಜಆಲಲುಆಸೆ 

p 

ರಾ 

ಇ. ಅಬಾ ಜಾಈ ಜುರಔೌಖಸ್ಯೆ ಅಜ್ಜ ಛಿ ತಾರಿ ಭಲುತಿ 

ಆವಕುಳಂಬೆಲಿ ಐಲು ದಿಜೆಯಜಿ ಇ5೯ಲ ಸ ಆಂ 

ಅಔಬಿದ್ಯಿ ಎಲರುಲರುಜ್ಂದೂರಿದ್ದಿ . ಅಕುೂಲಳ ಕೈಬನ್ನಂಕಸ ಅರಿ 



ಆರಿ. 

ಉಲ” 
ಲು)... 

ಈ 

ಐ.ಕೆ” 'ಅಿಶಬದಿಯಆಕೆರಿ (ದತಾದಿನಿ: ಶ್ರದ 580 

ಪ್ರಜೆ: ಜವಿಳಿಪಜಾಸೀಬೆ ಇವರೆ ಅಿದ' ಶಿ ನೂಜಿ 
ನಖದಿ. ಉಡಿ “ಹರುತಿಲಿಕುಜ್ ಇಶುಡಿ ಎತ ಬತ, ನಂ 

ಅಲಿ ಅಶಾಲಾಖೆ ಜವಳಿ ವಾಕುಣೊಣ ಜನಿಔಂಬದ ಕರಿ 
ಲೌಜಾಗೊಜೆ ಕಣ್ಣಾ ಭಾಸನ ಓಜಾ ಅಲೆ ಲಾಜ ಎಆಳೆ 

ಶುಲ ಫೂಜ್ ಲಾರ ಕರಂಟ್. ದಯ ಸೋದೆ ಅಜಾರಲಾ?್ ' 

(ಈ ಗೊಲ್ ಅರುಪ್ರಥಯ ತ ಪ್ರಥ್ತಾ ದಧ ೂ. ಅಜಜಿ ಐ... 
"ಅಶು ಜುಪಾಖಗೆೊಯೆ ಯರ ಧಿ: ಕರ ಓರ ೬೦ ಉರಿಯ ಈ 

ಖೌಬ ಇರಲ್ಲಲಿ ರಾಹಾ ಲಲಿ. ಜದ `ಆ ಈರಿಕಿಜಾ. 

ಅಜ್ಖೌಜುದ್ಧಿ ರಿಕಿ ಕು ಮತ್ತು ಔರ ಉಲ ೩೫ 

ಬಅಿನಿಎ೦ಲ್ಲ 'ಅಸಅ್ರಕಲಿದರ ಇಡಾ ಜಾಯ Shei: 
ಯಾದ 'ಪ್ರಜ್ಲಾಹತೆಶಿದ್ದಿ ಕಪಾಬಾಖರು Tp ಸಖ ಕ್ಷಕರಖಅವಿದ್ಞಾಲಿರ 

ಮನ ಅಬ ರಲು. ಅನ್ನಲಿ ಅಜ್ಜರ ದಿಲಾ ಅಯಯ *ಅಲರಿ © 

ಆಐರಿ ದರಿ ಔಆರಗಿ pe ಬಾರಿ ಬಔರಿಕರಿ ಐಡಿ 
ಸ p 

ಅವಿಖ ದಬ ಅ್ಲಲಿಎತಲಜುಳ ಎಲ ಹದಯ“ ರಲ್ಲಿ ಅಲಖಾಪಿ. 

ಅ ಇವತ್ 'ಅಲಜಲಾತರಜಗೆ ನುದಿಯಾದದ್ದಿ ಜರಿ ಲಿ. ಛು ಐ ಅರಿ 

ದಾ ಬಿಳಾಜಾರುಇಐಿಕಗೆ ಿಜಾಜಾಮಿರಿ, ಲಾಂಜಾಜಃ ಜನ್ನಿ ಅಃ ರ್ತ 

ಬ್ರಶಲುಜಪಾಯಿಯ ಸಪರ ಲತ - ಚಿದಿಜ1೮ರಿ ಮ ಠ್) 
ಗು 

ಬಲಿ. Boa ಅಶ್ಲೂಐಜ ಒಪ) ಅರರ ಅರಿ ಅಜಜಗೆ ಅ 

8 ೭ಲೆನಬಾಣ ಅ್ರಕಲಿಔಜಲ್ಲಿ ದಲಿ ೭ ಬದ್ರರಜಿ೫ಸ: ಖಿ: po ಸಲಿ :ಜ€ಿ 

ಬಿಜಾಜಾಜ್ಜುಲಿ. ಆಯ ಜಲ ಬಳೆರಾಲಲ್ಲಿ ಅಲ ಲಿಂ ಆಲಿಕಆಗ ಇ ದ 

'ಬಿಯಾಜಅಲ್ಲಿ oak ಎಶ ನಿಯಿಕ್ಲಿ ೮69 ಲಯ pr ಅದರಲು. 

fT ವಿಜು ೪೪ ಕುಜ EನಔEೇಯ ಗಿಜಾಯಖ್ ಅನಿ ಲಔ 

ಈಲಿದಿಆಗೆ ಬೌಯಲ್ಬಕ್ಕು ಆಕೆ ಲ್ವ ಈ ಬುಲುದಿಐರಿ ಯಜ 

ಅ ಜೈಮಾ ಕುರಿ “ಜೆ ನವಿ ಉಕ ಈರ ವ್ರಜಮಜರಾಂ ಯಿಯ . 

ಲಕುಬ ವ ಲಅರಿಖಬಿ ಮಿಜ್ಲಲ್ಲಿ ಸಲಿ ಅಲ `'ಇಲ್ಫಿಲ್ವು ೮30, 

ಈಲ)ಯುದಿ ಬದಲಿ ಲಲಿಶ್ರಾಐಆೆಗಯಲ್ಲಿ ಔಂಲಿರಿಯೊಯಲಸ್ಕ ರುಖ 
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Ge. 

ಕೈಲೂ ಬರೀಕೆಕ್ಲಿ 

ಎಲ್ಯಧಿದರ ಕಾಲ 

ಈ ಆಸೊಲಿಆಲಎ. ಅಕಠಜಲಿಲ ಅಲಿ ಔವಿಅ ಆಲ್ರವ. 

ಆರ್ಯ ಆಅರೆಜವಿ ಉಲಾಈೂದಜಿ ಔಟ ಯಯ್ಯಾಾಲಿಲ್ದಾ ಔಎಲಿ 
ಹುರುದಿರಾಂಲಿಬ ಜೌಜುರ ಯಜ್ಯಾಖರರಿ. 

ಲೀಕುಜಿ ಈಜಿ ಲ್ರಶ್ರಿಕನೌಯಕ್ಲಿ ಊಯೆ ಕುಲಿ ಅಜದೆದ್ತಿ ಕಿ 

ಅಲಾ ಈಶೌಬ ಬಲಿತ ಕಲಿಕಾ ಅಲಲದ ರEಜಮಿಬ ಇಲದಿಬದ್ದಿ 
ಈ ದ್ರೆಬೂರಾದ್ದಿಥೊಬಜ್ ರಂಗಾ ಅಶೂಲರಿ ನಿವುಂಜಾಜದ. ಠದಿಐದೆಉ9 ೮ 

ಅಲುಔ ಜತ ಬ್ರಲ್ರಿಖು೨ ರಿಜಾರುತಾಉು ಔಜಾಬಲ್ಕಿ ಆಶಾಢ ಇಲಲಿ 
ಅಣೆ ಜ್ರದ್ದಿಬಿವೆ ಜಟವಿಬಖ ಔಅಸಬಲ್ಲ 996 ಖರ್ ಬು ಔಜ್ಜು 

ಮುಲ. ಬಲಿಔಟಜರಿ ಎ6. ಆಶ ಅಲ್ಲೌಂಆದಿಕಾೊಬ 
ಷಸ ಬಲುತಿಲ್ಲ ಇಯೆಬ್ಬದೆ ಸ್ರಿ ಜರಿ ಬೌಕಾಖಾಬ ಅಜು ಜಾಲ ಆಗಲ್ವ 

ಉಲಾಶಯಲ್ವ ಬಮಿಲಿ ಬಡಿ ಅಲ್ಪ ಬಂಕುದ್ದಿರವಿಜ೫ಿ ಎಲಿ. 
ಅಯೆಲ್ಬ 

ಭಿಎಡಡಿಲರಿ ಜಿಲ್ದಲರುಖ ಇದಿಲು. ಮೂಲ್ 
ಸವಲು ಲ್ರಬೆಕ್ನಜವಿಕುಲ ಬೆರಿ ಜ್ಞ್ವಲೀಣು ಔನ. 

ಹಾ 



ಈ ಅಲೆದ್ಯಾಿ್ರೌಬಿಕ್ನಾಬರಿು*ಸೊಲೇ ಇಚೆ ಇಠಿಅಕುಬರಲ್ಲಿ ಅನ್ಸಿದ್ರಣ ಜಾಳು 

ಈವದಬೆಲ್ದ . ಕ್ರೇಂಿಲ್ಟಾ ಯೊ ಸ 5) ಬೆ ಎಬಾಲ$ಔ ಕಲಲರಂಜರೆ ಲಿ 
ಆಲಾಧ್ರ ಬಿಜ ಮಿಚನಿರ ವ ಸಲಿ ಆರ ಲತೆ ದಾಲಆಗೆರು ಇಬಔಬಲಜರಲಿದ 

ಈ. ಅನೀಬೆ ಜಿಕ. ' ಘಟ ನೆ ಔಜ್ದುಲ್ದಿ ಇಲ್ಲರಿಐಆಗರಿಕಾಖಕೊದೆ ಅಜಾ 

ಇರೇ ಜಮಿಳಿಕ್ಸಿ ಅವೆನ್ಬಿಬೆದ್ರೇಲಜ್ಸಃ ಬನಿಜಲಸಟೆ ಆಬೂಲೆಅನ್ಕಿ ಜಜ್ದುಜ್ರಳು 

ಮದ್ವಿ ಫುಟ್ PEE €ದಿರಿು- 

ಅರಿತ ಔಖಾರಿಜಣಿ ಕಜಂ್ಲಪರಿ ಅರು ಶ್ರಿಸಜಾಜಾರಾಂಯಜಿ ಭಾ 
. ಅಯಿ ಟರ ವಿಜಿ ಲೌಬು, ಈ *ಅಾಆ ಬೆಔಬರಘಾ ಬಿಎಲಿ 

ಅಜರಿಲಿಲಈ ಮುಚಿ ನ ಪೂಜಿ ಜವ ಎಚ ಬರು ಪೊಬುಲಿ, ಅಶು 
ಆ ದೆರಾ ಆಜು 99 ಬರ ಈ ದಲಿ ಓ ಅುಣ್ಯನಿೆಔಿ ಖೆಜುರಳ 

ಲಿ.. ಬೂಲಯಾಅಿೂಬಿಿ ಧಾರುಖಾಜರಳಿ ಆತಿ, ಇಲುಲ ಅಖೂರಣಔಿ ಎಳು 

ಅಜ ಬ್ರಮರಲಿಜ್ ಉರ ಶಲ ಪಲ 6ಗೆಲಿಕಾಆಕೊದ ಅಬ್ಬಜಬ್ರೆಬೆಕ್ದಾಜರಿ 

ಕುಜಸಬತು ೧ಬಿಬ ೧೬ ಲಲ ಬಡಿದ ಆತ್ SEE ಲ 
ಲ: ಬಲಲ ಎಆತಿ. ಈಖ ಇ ಔನ ಅಶುಡ್ರಿಜರು ಯದಿ 

ಅಲಾ ನ್ವ ಕೊಫಿ ಜೆಜು ಬತಿತ5 ಜಿರೆಂ *ರುಡಿ ಔಂಪಿಸ 
ಅನ್ನಿ ಈದಿ ಡ್ಯಶ್ರಾತರಾಯರಿ ಬಳುಜುಜಕ್ಲೂಲಿಶಿಔ ಅಮಲ ಈಚೆ ಲ್ರಾರ್ಮಿ 

ಅಖಔಲ್ಲರ ಈ ನಲಿ ಲೆ ಎಜು ಔಯ ಉತ ಅರಿದ ಜು 
೪. ಷ್ಟು ಖಲಿಲ್ಬಿಕ್ನಾಬಿ. ಈಅಜಜೆಬುದ್ಧಿ ಇಯಬ್ವಬೆದ್ರ ್ರಿಬೆಶ್ಞಾಬವಿಕುಖೊಬೆಂಣಿ 

ಲಿಯಹೌಕರ್ದಿ 'ಎಲಿಜಾರೂಿಅತೆ ಅಲೂ ಸ ಅಬೂರ3ಔ ಅಐಲ 
ನಜ ಜರು ಅ ಜಂಲಬತಿದಿ ಎಲ್ದಿಲಿವಕಲಿರುಣೊಬೆ ೮೦ ಬುಖತೆವಿಳ 

18 



593: ಇ ಅಶೊನಿತಲ. ಔಲಲಔರಿರ ಜನಿ ಡಯಲಲ್ರ: ಅರ್ರಾಜ- 

ಈ. ಇ ಅಭಯ: ಜಿಬಿ ಅಹಾ ನೀವಿ ಬ್ರಿ ಜಿ ಬ್ಸಾಘೌಂಯಿ್ಯಾ ಔಜಲಿL A 

₹3 - ಇಲ್ವಲ್ಲಾ ಧಿ. ಖು ವಿಪಿ ಾರಲಿಖ ಔಖಬ 1 ಅಬೆ ಅಜರ ಗ 

ಠ ಎಲ್ಲೆ ಜ್ರಯಿಜಾತಿಯುಥಿ: ಬ್ರಜಳ್ನಾಯಲಿತುಖೆಂಬಂದೆ ಇರಿಬ ಕರ 

ದ. ಬಲ ರರ ಶರಆತುದಿರ ಓದಿಕ ರದ ಅಯಬ್ಬಬೆಬೆಬಿಸ್ಸಾ 
ಅವಿಕುಖಸೊಬಿ ಜಾರ ತಂಖುರಿಂಲಈಾ ಎಲ್ಲ ಲಿಯಜಬಿಜುಣೊಬೆೊಲ ಅಕಾರ 

ಬಿಬರಿನಿ ೭ ಬಲ್ಯಾರಿವಧಿದ್ಲ. ಚವಿಚೆಖಾಧಿ ಎುತ್ರಿ ಅರಮ ಅ 

ಅಜಡಿ ಬಡಿಲ್ಬ ಮೌಶಿ ಉಬಿ ಮಿಚ್ಯಾಲಿತಿ.. 
ಊಕಾ. ಬ9ರಾುಲ್ದಿರಂಐಎಜು ಅಶಿ ಟಿವಿ ಬುರಜ್ ಖಾವಿ ಏರಲಿ 

ಫಾಶಾಯಿ9: ಆ ಖಿಲ ಲಿಏ ಆಲಯ ಯಔ ಅಮಾ ನಿಜಾನ ಗೆಲಿ 
೫. ̀ಈುಃ ಆಫ ಜಾಕಿ. ಅಜಖಿಬಬುಲ ಪ್ರಬರ್ಞಾಜಬಿಕುಣಬೆ- ಅದುರಿ 

ಮೂಡಿ ಇಲಲ ರಲ್ಲ ಲ್ರುಬಿಲ್ದಿಯ ಯಲ, ಕ್ಯಲಯೆಬ್ಬದು.. ಬಿಎಂ 
po ಮಲಲ ಅ್ರಲಾಬೆಕೂಲಿಖ [1 ಐಜಿ ಚಿದ. 

ಅಖಾಲಟಿ್ಲಿ' ಆರಿದ ಸಾ ಅದುಂಜಗೊಲೂ ತಾಲೆಯೂಉಬ್ಬ 
೩೨ ಆಾನಜಾತಿಜಾರಾಂಕ ೫, 'ಥುಕಾದಿ ಬರಿ ಲಖಿ ಅಕಾರ ಹಂ 

Gs. ಆಗಿಲ ಈ; ಹೊ ಬುಕು.  ಔಡಾರಿಷ: 1 “ಖಿಳಾರ ಲಖನ 

ಇದು 

Sp 'ಕಪಿಜಾರಿ ಜಡೆ ಸ್ ನಿಖಾ. ಅಲಾರದಿ: ತ್ಯೆ ಭು. 

ಅಂಬ ಜಲಿಲ್ ಬಲಲ ದಿಯೊಲ್ಬಆ್೦ಿ: ಬಜ ಹೊಟ್ಟ 3 ' 
ಅಖಯಲ ಲಲಿ ಅಂಗಿ ಛ್ರಿಬಕ್ಸಾಜವಿಳುಖಬೆ: ಅಜುಭಿಜಾಂಯಿ ಘಂ 

ಅ್ಣ- ಅರುದ್ರ ಅತ: ಬಿಡ ಅಬಧಲ್ರಿಕರುಜಾರುಬಿ ಠಬೌಟ ೧೮೫೦೮ ಬಿಲ್ 

ಶುಖಶಾ6 ತಲ್ಲಾಿಷೆ ದಿಶಾ. ಅಬ್ರೀಯಣಿ ಅಜುಚಅಲಾಯ ಅಬೂರಣಿ. 
ei: ಅಿಎಬೆವಿಖ ಳು ಬಾಲ ೧ ರಾರ ಅುಲ್ರಕ್ತಿ ಬರಿದೆ ಪಲ್ಲಿ 

ಜಾರ, ಇಲ್ರಜಾರಂಿ:' ಫಿ -ಕ್ರೌಯಿಶ್ಯಾಲರಿರಾಣೆಂದೆ ಜುಲ 
ಐ. ಹರತ್ಲುಲಟಧಿ ಎ ಅಧ ಎ ಡಿಪ್ಪಿ ಜಜ್ಜಲ್ದಂಲಿಳಿ. ಈಜು 

| ಅವ. ಧ್ವ ಬಲ್ಬುಲ್ದಿಎಲಿ. ಜಲಂ. ಅಲ. ಜಡಿ? 
್ಯ ರೌರವ, ಅಲಲಿ ಖರಲರುರಂಬೀಣಿ: ಆಣಿ. ರಿ 
ಲಿ ಬುದ ಆರಿಉರಾಢ ಆಗೆ. ಇಂ. ಅಕ 

ಅಲೀ ಕು ಪ್ರಿಬಳ್ಗಜರಿ ಬನಿಬಣಂಣೆ' ಈಜಿ ಅರೆರವ ಬುರಳಂಬಾತು 

ಇ 



ಎ ಅನಿಲ  ಶಕ್ರಲಲಲಿರ ಅಲಿ ಔಜಿಶುಔದ್ದಿ ಅಜಜಿ. 59೨ 

ಅಂತ್ ಅಕುಕ ಕರಿ ಅಔಂಘ್ಖಾಬೆಲಾದ ರಗೆ ೭೮ ಗುಳ 
ಔ. ಎಲ್ಲ ಜುಜುಬಿ ಬರೋಣಾ: . ಲೆಜು ಅಶಿಿಲಾಂ್ ಆಂಯಾಣಬಿಜ್ನಾ ಅದಿ 

ಬಜೆ ವಜಕ್ಳಾಜಬಿಕುೂಸೊಬೂಲ ಕುಲೆ ಅದಕ್ಲೇಅಲ್ಲಾ ಈಖ 
ಲರ ಔಖಾಜ ಲೂ ಸದಿ ಲಥ. 

ಔಯ ಪೃರಿಖಬಲ್ಬ ಬ್ರಜಲ್ನಜನಿಕುಗೇಬೆ 6೮ ಆೆಲಖಜ ಬಲಿಖಂಬೆಬ 
ಟೂ... ಅರ ಕ್ಯ ಅಲಿ ಈುಕ್ಲಿೀಅಜಸವ. ಧಡಿಯ ಉರೆರೂಂಕಿ ಜೆನ 

ಅಲಿಔಅಾಳ: ಜೆಬು ಈಖ ಬ್ರಿಯರಿಕ ಲಿ: ೂಸಾಖಗೆಂ ಅಿಖುಬುಕ್ತಿ 

ದಂ (೮೮ ಬ್ಲ ಎಲವದ ಅಖಾಕ್ಕಲತಳೆ. ಲ್ಲಠಖ್ಲಲೌ 

ಅಕ್ಷ ಅಲ್ಲಾ ಅಬಿ ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿ ಕುಲಿ ಇಂ3ಬೆ ಬ್ರೆಜ' 

ಜುಜಲಿರುಂಗೊಬೆ ಜಲ ಔರಿಜಲ ಜರಿದ ಜರು ಧಾನಿ 

0. ಲೆಗೌರು' ಜಿಕುಲಶು: ಧರ ರು ಲಾರೆರಂಂಡಾ ಔರಧಿಆ39 ಅಲಲ 

ಪಂ. ಶೌಬು ಅಲಿ ಇಶಾ ಬ್ರನಿಜ್ಛರ:  ಎದ್ರೆಣೆ ಅಠ ಬಿಜಲಿೀಬಜ ಲೈಿಲೆಅಜಾದ್ಲಿ 

ಅಂ ಇರುಲ್ ಬಬಿಳಲಜರಿ ಉಲರು ೮೩9೬ಆತೆ ಕುರಿ ಅ ಪಾಲಂ 

ಬೂರಪಾಬದ ಅವೆಬ್ಬಬೆ ಪ್ರಬಶ್ಞಾಜಿಳುಖಅಬೆ ಆಬಾರಔ ಔಪಿಲಾ 
ಕಲ: ಅಲಿಅಡಔಿಬೌಬ್ರ ಆಅ ಅಖಾಲಾಜಿ ಬಮಿಲಿೀಚಿ ಖಿಲ 82 

| ಬನ ಬಂಅಮಾಬದವ 8ಔಲೌಬಣ್ಯ ಇರಾ ಬಳಿ 5 ಜೆರಿತಿಎ ಚೌತಿ: 

ಔಟ. 99 ನಲ್ತಿಣ ಅಖುಲ ಎಂಕ ಅಲ್ರಿ ರಶಾಕ್ಮೂಒಲಿ ಬರಿತ 

6೫ ಅಲ್ಲಿ ಅದೆ ಅಿಜಳ ರಖಪಲೀಗೆ ಜತೆರಲಿ ಬಿ ಅಬ 

ರಹರಂಐವ್ ಅಅಆನ್ರಿರರಾಅಕಲುತಅ ಬದುದ 5ಈಜ ಅಜಿ ಲಜ 
ುರುಲುರ ಅಂ ಶುಲ ಔರ್ನಕಜಾರಖ ಸೋತೆ ಬಿದೊಬಿಖಔ ಪ್ರ 

ಐಲ ಅಲಾ ಲುಲಅಂಯ ಆರಿಗೆ ಅಂ ಅವಿಸ್ಐ ಜರ ಈ ಡಔಿಖೌಬ 

ಪ್ರಜಾ ಜಲಾ ಆೊಬೊಂೆ ಅಲಾಲ ರರುಆಾರಾಂ09 ಅಯಿಂಇಲಿ ಜ್ರುಔ 
ಔ್ರ ಎರಲಿ. "ಈಜು ಐಲ್ಲಿಆ3ನಿ ಲಿಲುಲಖರಿಲ್ದಿ ಶುಚಿ ರಾಹಿ ಅದರ 

'ಅಲಿಕ್ಞ ಆಬ್ಲಾಅಾಜ್ ಲಾಯ ಜೆ ಅಲ್ಲಲಿಬಳಲಿಳುೊಬೆ ಇಬುೂಲೆ'ಜಸೆ 

ಔನ: ಅಐ. ಅಪಬಔಬು ವಿೀಲಕ್ನಬಲಿಕುಣೊಬಿ ಅಬೂರಔ' ಜಲ್ಲಿಕು 

ಸ ಆಳಿಶಾಜ್ 9ಜಿ ಎಮುಳುಣೊಬಿ ಖೆಜು ೭೮ ಲಿಲಿ 

Aaa i 



591 ಆ ಆ5ಟಿ. ಶಟ್ರಿಅದಿನಿಕ ಗೆರಿ ಛ್ರಜಜಾಡಿದ್ದಿ ಅಶ್ರಯ” ೧ 

Woe ಬಳ ಆಹ ಬರಿ. ಲಿಮಿಸಂಲಜಸಕು? ಖರುರದಿಯ 669 

C 

ಟಃ 

೨. ಚರು ಬೈ ದೆ ಜೆ ದಿಶಾ ಶುಶಿಕಾ ದತ'ಬದಿ 

ನದ 

ಈ. ಎಖುಲರಿ ಅಲಿಅಉದಾಲ್ಲಿರಿ : ಅಡಿ 'ಅಂಬಾರಡ £್ದಿಬಿಫ್ಲಿ ಐ 

ಅಠಾರ ಜಾಡಿ ಕಜೆ ಜಬುಜಾಜುಲ್ಲಿ ೮9. ಬಳುವ Re | 
Kk 

ಜ್ಞಂರುದ ೨: pp 
j | ನ 

ಇ ~ 

ಗ ಫೆ ೆ 

ಜಾ... ಆಶಾ೨ಶಲ್ಲಿಿ: ಅಂಳುದಿಜಿ  ಪ್ರಬಿಜ್ಯಾ ಬದಿ ಕ ಜೋಲ ಅಜಾದರ | 
| 

ಆಧಿ ಟಿ ಜಲಲ! ಅಲ್ರ೮ ಅಡ ಐ9 ಬಿಡ ಟಖದಿಡಾ ' 

ಬದ್ಧ ಜುಲ ಅಳ ಇವಿ ಅಕಠುಮು8 ವುದ ಅಿತಾದಿ ಇ 

ಈ. ಅಬಿಶುರುವಿಹ್ನ್ಮ ಕ್ಷಿಯಲಿಜ್ಲ್ದಿ ಜಸತ ಅಲದ ಬಿಜ] ಬು ಅಬಾ: 

ಈ ಇಬ್ರಿಣ ಪೌಲಿ ಲಿುಮಿಖಜಕು ಅಲಿ ಡಔಜರೊಅ ಣಿ ಪ್ರಿತಿ 

ಅಯಯ ಬಿದಿಬಿಬ್ಬಕ್ರಿ ಅಲಂ ಜಾಲಿ ಐಲು ಲಾರಾಉಃಲಾಎಣಣೆ; 

0. ಜ್ಯಶೌಾಜಾಜ್ೆ ಶು೨ಸೆಲ ಲಿಪ್ಪು ಲಾಡಿ ಅ್ರೂಾಜಾಧ್ರಿೆ ಶುಲ. `ಲೀ 

ಲಾಜ್ ಕುಶ "ಖಾರದ ಎ ಜ್ಯಜ್ಞಾಜೊಲ: ಧ್ಯ 

ಇರಿ. 

Gw, ಪ್ರಿಯಾ ಅದೆಜ್ಜಜವಿಕುಅೊಬೆ ಇಜಾಾತಲ ಜಿ ವಿಜಿ } 

ಅ. ಅರುಆಕಾಿರದೆ ಲಿ.ಎಲ್ಲಿತ್ತಾಬಿ:  ಎಘುಕುಣೊಬ ಇಲ್ಲಲಿಎಕಾಜ ಗೆ ' 

ಅನಯ ಅವಿ ದರ "ಧ್ರ; ಇರ ಬಿಜಿ p 

ಬುರಬಾೌಿಯಡಔ ಜಾಟರು ಜುಠಿಕಕುಖಗೊೊಬ ಶಾಳಾ ಗತಿ 

ನಡ್ರ್ರ್ರಇಲ9ಿ ಕಿಲ ೨9೨೦೭ಆಂಾ ಅಜ್ಜರ ಣೆ. ಬಳು ಲಿಲಿ | 

ಲ. ಅತಾ ಇದಿ: ಐತೆ ಅಜ್ಞಾಯೀಯಲ್ಲಂಫಂಸೆ ಜಾರಿ 

ಶಾೌಜಲಿಕುಣಂಬಿ ಲು ಆಂ ಅರಿ ಬಾವಾಂ ತ ಚ್ ಎರು 

ಈ. ಬರದ ತರ ಈಖಿ ಮಿಳಿ ಶಜಾರರ ಸ - ಲಿಜ್ಬರಿಆಗೆ 

ಆ. ಎಲವಿಖಘುಕುಸೇಬೆ ಲಾ ೊಬ ಶು ಎಜಬಿಚೆೊಬುಲಿ, ಇಯೆಬ್ಬಜೆ 

ಜಿ ಯರ ಲಯಾುಳಿಬರಿ ಮೀದ ಲಲಿರಿಂಬಔಿದ್ಲ ಅಂರೋಯಿಆ ಯದಿ 

ಗಂ ಅಯೆಬಿಬೆ ಪ್ರೆಜೆ 



ಧಾರಿ 

೯ 

ಈ. 

ಉಲ. 

ಇಂ ಆಕೊಲಿತಲ್ಲಯ, 5555ರ ಅಗರಿ ಕ್ರಿಜಲಾಲಿದಿ ಅಶ್ರು 595 

ಶಾ ಕಾಜ ಜರಈಯಡಿ ದಿಶ್ರಲ್ಲಿ ೀಲರಲವಾಕುಣೊಬೇಂಟೆ ಅಂ 
ಅುರಿದರಿ ಔಂಶಿ ನಿಲಿ ಲ್ರಜುಂ ಜರ ಔಲೌಬಂ 'ಬಿಂಲಿಿ ಉಂ 
ಅಜಂ ಆಬಬಲ್ಲಿ ಉತಿಂಜ್ ಎಳು ಕ್ರೀಸೊಬೆಬ. 

ಅಂಕು ಉದ ಪ್ರಿಯ dE ಅಲ ರಿಕ್ಬಾ ಖಂಜಿರ 

'ಅತಿಜಾಜೇ ಲು ಜಿ ಊಂ ಜಳಕ ಬಾದಿಕ್ಕಿ ಶು ರಿದಿಜ ಲಿಂ 

ಅದಿಕ] ಇಲುದಿ ಖೌಶುಲ್ ಐಠಿೀಬೆ ಬಿಬಸ ಲ್ಲಿಮಿಲ್ದ ನ ಲೀಬೆಅ ಬಮ&ಔ ಲಾ 

ಅಲಿದ್ರಿಲೊನಿಲ್ಲೂ ಅಜಾಜಾಣಅ ಉರಿ "೫೮5. ಅಲ್ 

ಬುದ್ದಿ ಬಿಜಳುಜಕ್ಷ ಐಲಲ್ಲ ಬಲಿಹಿವು ಪೋ ಆಲಾತೆ ಅಶು ಅಬು 

ಅರಔ ಔದಿಜರಳಾಲರ್ನಿ ಓಳಾಕಾಾಗೊಬೆ ಅಳಿ ಇಲ್ಲಿಂಕಾಕುಆಗೇಬೆಡಿ. 

ಜರಿದ ಇಆರೊದಿಕಾದ್ವಲ್ಲಿಲ್ಟ ಲಿಜೆಮ ಅಮಿಾಜದಿ 'ಅಶುಔ ಜರಆರು. 

ವಜ್ಜಲ ಖೆಸಕ್ಕೆಲೆಜ್ಜಲ್ಲ ಅ ಎನಿರಿವುಜ ಗೊಬೆ ಜಲಲೀಬಲ್ಲಿ ಬ್ಹಿಬ್ರಾಯ 

ಔಷಧ. ಅಲಿಶಾರಿಚಿಬ, ಅಖುಲಿಕುಆಐಲ್ಧ ಲಲಿದ್ದಿಯಲದ್ಷ ರಕಕ” ದಂ 

ರಲಿ. 

ಇಲಿ ಅ9 ಖರುಲಔಜನಿ ಇಲಾದ್ಧಿರಿತಿ ಲೌರುಶಹಿಬಲಿ ವಿಯ ಅಂಬು 
£ಲನ ಯಲ ಬೂಜಹಶುಳಂ ಬೈಲಬ್ಗಬವಿಕುಜೊಬೆಣಿ ಲೀಜಜಿಕ್ಕಿ೦ 
ಪೂಜ ಔಖೌಬ ಲೆಲಿಖಂಜದಔ ರಜಾಯಿ ವರಿ ಔದ್ರಿಆಿ ಕಾದು 

ಶ್ರಕೆಲಬಿಣೆ೨ಆೆ ಇಲುಜಾಯರು ಐಎಂರಿ. «ಔಜ] *ಲಾಲಾಯೆ ಬದು 
ಅಲಿಜಿ ಯಂಯಿಂಂ ತ $ಔಅಕುಯಿ ಅರ್ ದ್ವಿ ಅಜ್ ಅಬಿ ಅಅ ಭ್ರದಿಜ ಆಸೆ 

ಅಖಾಠ ಖಾದ್ರಿ ಅ ಬಂಜಖಯುಳಅಲಿ ಇಲುಲ Fein ಬಳಿ 

ಅ) ಬಲ್ಜನ್ವಿ98. ಲಾಬೆ ಅಶುಡ£ 999 ಯುರ ಘಂಯಲ್ ಬಾಲಾರಾುಂಲಿ 

ಬಂ ಬಶ್ಯಲ್ಧಲಿನಿ. 

ಅಕುಜ ಅಲಿ: ಇಲು:ಲಾಉ ಬ್ರವ್ರಿಲಾನೆ'ಯ ಲಾ ಜಬೆ ಲ 

' ಯಿ ಹ ಅಬೆ 6ಲಾ%ಲಕೆ 

ಬಯಸ f ಅದಿಕಾರಿ ಅತ್ರಿ ದಿಷ್ಟಿ ಇಯೆಲ್ಹಯರಿಶಾೊಬೆ ಅಬು 

8ರ ರಲಿಜಮಿಬ ಜಂಜತಿ. ಅಜಖಬೌಬು *ಶಾಲಾಲ್ ಅಲಿಚಿ 

ಅಬಾಲ ಜ್ ಅಜ್ಜು ಬಳು ಜಕ್ಕ ಲರ ಜ್. ಅರಿ 

A’ A, AA 



೫00 

Bei 

ದಾ... 

Eo. 

ಟಿ. 

NA 

8 ಅರೊನಿಲಲ್ಲಜಿ. 'ಔಔರನಿವಿಕ ಅಲಿ ಡೌಜಾರರಿ ಅಶ್ರದಿ 

ಅಲಾಯಿ - “ಐ ೆಡಿಲಲ್ಲೂ 'ಔರಸಾಲ 'ಅಡೆಜ್ದಲವಿಕುಜ'6ಯೊಟೆ 
ಇರರ ಶ್ಲ ಅಮಿ ಔಯ ಗದ) ರುಲಸಂಯಅ: “ಲಜ್ಜಾ 
ಬಾರ ಮಿ ಉಂ ಬ್ರಪ್ರೂಯೀರ್. ಅಔೂಬಲ್ನಿ ಲಾಈೀಣಿ ಇಲೂಲಾಈ ಅ ಈ. 

ಉಂ ಲಧ್ರಿಲಲಾಲಾರಾಯೆನಿ ಆಈೂಳುಲ: ಅಜಾಲವಿಡಿ: ಐ ದಲ್ಲೂ 

-ಉಕಾಲಜ್ಜಂ ; “ಲ 11 ಲ್ಲಜಾಜಾಜ್ರಾಲ ಈಶ ಎ ದೊಜಿದಕಸೆ.: ಈಖ 
-ಆರಿಚೆ ಪಾದ - 'ಲಿಂಖಾಸೊದ್ಲೂಜುದ pe ಔಲಿ ಆಜಾಂ ಲಾಕ 
ಶ್ಚ ದಬಿಆಸರಿ ನರು : ಕಬಿ. ಸರೋಜಾ. ಡಿ 

ಈ ಇ ವಧೂ! .- ಜಹಾತಿ - ಲಿಶಿದ. ಜಾತಿ ನಕಾಃಸೊಬ “ಲು 

“9೮ ರಿಜಮಿಬ ಘಾರುರುತಿ: ಸಲಿರುಬ್ಬನಿಲನಿಕ. 'ಈಪನೆ ಬ್ಲೂರಬಲ್ಲರಲ್ಲಿ | 

- ಬಿಐ ಅಈಂಕುಬರಲಲ್ಲಿ : ಬಕುಂಬಲಿಲ್ಲಿ: ಲಿಂಕು: ಅಶಾಜೂಾರ್ ಓಕೆ 

ಘಾಟಿ. ಆಸುರ. ಆಅಜರಿಲಾರಲಲದ್ದಿ' ಭೂ” ಅಆ : 

'ಔಐ. “ಜರಿ ಆಯರಿ, ಅರಿಜಿದ್ರಿಕಾದಿದೆ : ̀ ಬಿ. ಅಲ್ಶಾಯಿಲ್ಲ ಇರರ ಈ ' 

ಔಣ » 

ಈ 

ಈ 

;ಅರುಟಿ Bods ಜಿಲ : ಸನಮಂಹಲಿ pe 2 
ಕ ಜಗಾ 

ಎದ್ಟಳಶೊಲುಧಿಹಲ *ಆಾಲುಢಿ ಇರುಔಲ್ದಾಡೆಯೆದಿ ಇಲಾಡಿ ಅಲಿ 

“ಬಿಲಾಲ ಆಳಿ ಅರ-ಈ:ಬಳಾಲಾ. ಎರಬ ಜಿರೊಬಿಐ "ಲೊಜ ಇ ವ 

; ಉತತಾಲಜಾಂಬೆ ಜ್ಞ. ಅಬುರರೆ . ಜರಾ - ಜರಾಾಬಜಾ 7 ಇಲ್ಲ 

ತಮರ ಚಾಳ ಅರು. ಅನಿ ಕ್ರಿಜ'ದರಿ'ಕ್ರಜ] ಆಜಂ ಲೇ 

ಈ) ಮಾರ್ ಲೆ Bi “ಅಂಜದ ಆಪಲ್ ಠಲ್ಪು 43 

ಜುಲು ಕಜ ದ್ರ ಯದ ಆಫ ಜಾಲಾ: ಔಲೌಬಲ: ವ ಅಜಯ ೭ನ 
ಅನಿಜಾ ನಿಭೌಬಲ ರೀತ ಔರು. ಯ. ಅಜ ಈಗ ಅಶಿ 6 

ಬರಸ ವಾಂಸೊಾಲೆ ಅ 79 ಭಷ ದಿಂಜ yu: rs: “ಕ್ರಿ 

“ಜಾಲಾ ಕೇ ಲಿನ ರಶ್ 4ಈ ಕಾಾರೆಲಿ ರಿ: UE ಲೊಲಸಿಯಡಿ ಔಶ ಬಿ 

ಪ್ರಜ ಬೌಜುದಿ ಈಂಲರವ 19 ಲ್ಹಾಲಾಯ್ : 'ಇ೦ಾರುಯ ಯದಿ: ip 

ಬತಲ ಹಹಾಬರ ಈ. ಡಬ 'ಅಜುಂಬರಿ ಬಲಿಜ ಲೆಕ ಇಲಾಜದ 

ಜು " ವ್ರೀಜಸ್ಯಾಭಲರಾಅಸೊಬೊಂೆ ಅಅತರುಂಣಿ (ಇಲ್ಲು . ಇಂ-ಈ್ಜಳಾಲಾ 
ಡಿ ದ್ವಯಂ: 

ಸ 



೫ ೯)! 

1 

Nor 

@- 

ಈ 

೦. 

'ಅ`ಆರ ಅಲ್ಲಂ 555356) ಆ39 ಔಯಲದಾಜ್ನಿ 'ಬಿಲ್ರಜ: 57 

ಖಿನಿರ ಮಾಸ 'ಅಾರಾಲರೊಂೌ ಜರಿ ಮಿ ಅರಿತೆ 
ಏಎಲಾರಔ `ಜಕದ್ಧಿರಿಲಿ “ಲಿ೨ಜುರ ತಾಡಿ `'ಅಜಾಲರಿ ಯಸ 

'5ಐ ತಹ ಆರತಿ ಅರಲುದರಿ ಅಜಜಿ ಬನಿ ಅಣಿ 

ಇಗೆ: ಬ್ಲಶದಿಕಂಲಆಸೆ ದಾ ಐಔಬಧಂಲಿಂರಿ: ಜಾಲ ಪಯ 

ಅರಅಾಜಾಖಸೊಂಜಗೆ ̀ ್ರಾಶಿಜಾಲಎರಿ ನಿಘೊಜಔಿಜಸವೆ ಎರವಿಸಾದಿ 

3 'ರೂಔಬಳಾ ೨೬೮. ಅಜ್ಖಬುದ್ಣ ಆಲೆರೂಎ3 ಬಿಜಮಿಬ 
ಅಜಾದರ ಜಾಜಾನಿ ಕ ೧೯೫ಟೆ ಅಟಬ್ರಜಲಿಕುಜಅಬೆ ಅಲಾರಲಿ ಚಶ್ಕುಲ್ಲ 

Os ಕ್ರಿ ಅನಂದ: ಛಂ; ಅಜಿಲ: ರಕ್ 
ತೆ ಜದ ಈ ಅತಾಂತ ಯರು. 

"ಚೂ ಲರ -ರೆರಾಯ ಈ ಜರಾಜಂಖ ಲ್ಲದೆ ರಿ ಪ್ರಬಲ ಉಂ 

ಲೀಲ ಜನೆ ಹೆಡಾಲಜ್ ಉರೆರ ಎರು ದಿಷಲಿಬಲ:ಲರ ತೆಲಿ ಜಾಳಿ 

ಅದಿ ಕಾಡಿ ಔರ ಜಾತೆ ಇರಿ ಇವಿಬಲಿಳುಖಾಂದೆಬ ರುತ. 

ಜನಾವಿಖಿ ಕಾಲದಿ ವಿತಾಚಕ್ಠಿರುಲ್ಲಿಎಜತೌ “ಕಡಿ ೮ ಸ 

ಅನಿಯತ 5 ಎಲು ಇತುಪ್ರಾ ಅಲಲಿ ಆಲಾರ ಆತೆ ಇಳುಅದ್ರಿಲಿೀಲ 

aರೊಲಿತಿ ಲಲಿಜಶಿಲಿ ಅಸೋಲ್ಣತನ 2586 ಪಣ್ ವಿತಿ-- ಎ ೮೨೧ 

“ಇಶಾರ ಅರ ಸಥತ ಭಿಕಾರಿ: ಡಮಿರಾಔ 'ಜಾಲಶಾಲಿ ಈರಿ" ಬರಿತ 

1) 
ಬ 
ಈ 

ಭು 
2 

ಇ. ಜುಬ್ಬ ಮಿತ ತ್ 5ರಿಎ-ಆರೊರ್ಯಗೆ ಕೌಲ ಜಾಾಲಾಶಶ 8. :- “ಲಾರಾ 

©. 

ಈ. 

೫. 

ಸ ಲಾ "ಜ್ಯಾ. po 

ಜೆ ಅಲಿಈುಃ ಉರಿ ಲ ದ್ರಖೆಬ್ಬಾಜಿವಿಕುಖಸ ಕಲ ೫೫ ಇಲಿರಾಜದಿ ಉರಿ 

ಲಿಯ ಈ ಅಜೆ ಐಬಿ: ಬ್ರಜಕ್ನುಬೆ ಅಬಬಜವಿರಾಖಸೊೋಬೆ ರ್ಯ ಫೈಖತು 
ಶಿ 

೪) 

"ಆಜು ಜ್ಯೌ:ಈಾವಿ ೨296. ಶಂ ಕಾಲನ ಖಲ ಜಿ ರಾ: ನಿವ್ ಅಾಟ್ರ 

ಆ ೬ " ವ 

ಬು ಬಿಜು ಇ ಅತ ಸ್ರುಅಜ್ಯಭರಿ ೮ ಬಃ (ಖಾ ದೌ "ಐ ೭ 

ಇದ್ರ ಘೂ ಅಜೆ ಬುಲಿ ಬೇಲಾನಬನಿಕುಜಸಬೆ ಸರೂರ” 
ಲದ್ಧಿ ಟರಿಿಲ ಕೆ ಆ. ಅಲಾಲ ೭ಾರಿ' ಜಾರ ತಲು 

ತ ಇಲ್ಲಲಲದಾಜಾಕೊದೆ ಅರೆ ಜರ್ಸಿ ಮಿತೆ ರಾಂ 

ಲರ ಅಜಃ 'ಬ್ರಿಚಿಜ್ಬಜಲಿ ಸಬೆ ಅಖಾರಕು "ವೆಜ್ 6ದಾಜ ಕ ಜೆ 

'/ಲಿಆಸೆರಿಲ್ವಿ,/.. *ಈಅ ಕರೌ ಗೊಬಿ ಅಔಕ್ಟಕಗರಾಆತೆ 'ಕರರುಲತೆ 

ತ್ 

kd ಎ೬" 



598 ಈ ಅ೮95ಚಲಿದಿ. 35ರಿರ.ಆ್ರಿ Ges ಅಶ್ರದಿ: 

ಆುಳುಣೊನೆಂಖ ಖಾರದ 9% ಆರುಪ್ರಅಿಬದ್ದಿ ಲಘುಳುಸೋ ಸಿ } 

ಪ್ರಿಯನ ಬಕುಜಾಔಬಿ್ದ ಕಿಶುಳುಳಾಜಾ ದಿಖಬಲ ಅಅ ಅರ್ತಿ ' 
ಈಜ್ ಶಾ859ರ ಎಬುಡಿ್ರಲುರಐದಿಲ್ಲುದಿ ಆಈ ಾಈಾರ್ಕಲುಟಿ ' 

ಅಂ: ಲಈರಾಆಗೊಬೊಹ 96 ಆಯಥ ಬಳು ಅಲಲಾ ಔBಲಬಿಬ ಆಈ 
ಬೆ ಆಂಲಬು ಔಜಲೋಕೆ ಕಲಾಯಿ ಕುಲರೆಂಜತಿ ಹೀ ಇಜ್ಜಿ. 
ಎದಿ ದೆಕುತಿ. 

ಆಂ. 99 ದ್ವಿಆಸೆ ಲೆಜು ಲದ ಜಾಂಜಾಶ್99ಆಗೆ ಎಲಾಂಕುಲೆ ಕಜ ಬಳ 

ಲ್ಲ ಶಾಂಕರ ಅಆ ಎಜಾಲಿ ಐಲಿಬಜೌಬು ಅಲ್ಲೂ 

ಪ್ರೆಜಜಾಜಲಿಕುಖಣೊದೆ ಲಿದೆ ಜಲ ವಿಜ ಡಾಕ್ರಾಸ 2೮9 ಆೆಜು ಅ" 

ಆ. ಡ೮೮೬ಗರಿ ಯಿಜ್ಜಾ ಬೃ... ಲತ ಬಂಜಾಲ್ಧಿರಂಷಜೌ ಅಅ'ಬೆಲ 
ಲ್ಲ: ಆರರ ಅರೆಶಿಢ ಎಲಾಡಿರು :  ಅಿಜಹ್ ಎಬೂರಳಿ ಆದ್ಬದ್ದಿ ಅಕ್ಕೆದಿಪಿ' 

ಅಲಖಬುಲಿ ಆತಮ ಎಲ್ಲಿ ಜಲಿಲಂನಿಖಂ ವಾದ ಅಚಾರ 

ಅ ಪ್ರಿಲಜ್ಯಾಚೆ ಅವೆಜ್ಜಚಲಿಕುಅೊಬೆ ಅರೆ ಬಾರಾ ಇಲ್ಲಿ 

ಘಈುಯನಾದೆಂತೆ ಎಂದಾ ಖಯ ರೀೌಔ ಜರ ಅಬ ಆಖ ನಂ | 

ರು ಗಿಲಿತಿ. 

ಉಂ, ಲಿಬ್ಬಔಕಿ ೪5 .ಎಈಆಳಿಜಾರಿಲಾ ಭಧಿಲ ಶಕ ಲಿಲಳಿಜಾ 
.. ಅಲ್ಲಿ ಅಳಾಬೆ 'ಔಜಾಠಿಕು ಐಲ್ *ರುದಿ ಐಡಿದಿದೆಕುರ ಹೊಲ 

ಜ್ಯತತೆಲ್ರಮಾರ ಔಶುಲಿಲಾಅ ಲಬ ಎಲ್ಲೌಂಈಲುಸಾಬೆ. ಅಶಾಲರಿ ಬ್ರ 

ಅದಿ. ಮುಕಾ ಬಲರಲಾ9ಜಜಾ- :  ಅಿಖಾಲ್ಭಕ್ತಿ ೧೮೮ ೦5 ಎಳ ಲ್ರಳುಜಾಖಜಢಿ ' 
ಉದ: ಅಿಖಂಬಲ್ಲೂ ಲಔ ಉಂ ಔಂ ಅಜಾ, ಬತಕಾದ್ದಿಲೆ' 

ಅಜಿಲ ಇಲುಡಿ ಈ ಆಶ್ರಾಲಿ ಲಾಾಲಾಲಿ ಎಔಜಿ ಜದ ಅಯಬರಿ ಶಕ್ತಿ 

ಅಬಿ ಐ ಲಾಬಿ ಕರಕ ಡಕ ಉದ್ರೀಂತೆ ಇ. | 

ಆಲಿ. 'ಅಜಖಬುದ ಅನೀಂಕಸೊ್ದಲಾಂಲ ಕುಔ8ಔ ತಾ 6543 ಪ್ರಿಬಣ್ಣ 
ವ ಓ 

ಜರತಾಹೊಬೂಯೆ ಬರ್ರಬಯಿಾಯೆ ರತಿ ಅರುಲಅರಿ ಅಲಾಂಜಿ ' 

ಲಾಈ. ರಿ5 ಬೆತಿ ರಡಿ ರಜ ೬39 ಹಂ. ಕಶಿ ಇಲ್ಲೆ ಔಶಾಣಣೆ 

ಖನಿ ಅನ್ಡಿ ಕೊಡೆ ಅಬಲ್ಲವಿರ ಲಿಉಬಯಾಠೀರಿ ನಿದ್ದಿ ಅಯಿ 

ಕ ಟೇ ಇಕಿ 
ಸ್ಸ ಗೆ ಟಟ] ಅ 

ಕ 

| 



೮ ಅಶೊನಿತಲ್ಲಲ 55550(ಆಗೆರಿ ಳದ ಆಲ್ರಬಿ. 569 

೫. ರೇಕುಠ ಆನಿರಜಕುತಲಿ ಎನ್ದು! ಅಚಾರರಿಎ ಎನ್ನಡ ಆಕರ '' 
ಅರ ಆರಿ ಸೆಯ' 

&ಈ ಜರಾ ಜುದರಂ ನಿಜ ಹರಿಷೊಂಔ ಊಲಾಲೆಐ ಲಔ 
| ಉ ೮ ಧಿತೆಯುರಲ್ದಿ »ಜಮಿಶಲ್ಲಿ ಇಜೆಬ್ರಲು ಲ ಜ್ಯಾಜಔಕುಆಗೂ ಬೋಜ. ಕ 

“ಔಂ ನಮ ಇಕಾ. ಧದ ಔಷ ಶುಠಪುಕುಖೀನೆ ಅಜಾರ 

ಔ ಅಿಬಕಾ' ಬರ ಉರಿ ಉಡದ ನ" ಬರೊಲ್ಞುಜ್' ಆಲಂಯೆ ೦ 
ಅರಕೆರಿ CS ಅಖಲ್ಿಜಾರುಲ್ಲಿ ಕರಂ ಬಳಿ 

ps ದಠಖೌಬ ಅಣ ಜಲರಸಟಿ ಜಾರಈೂಚೆದಾ। 

ಉ.. ಅರಿತ: ಲಾಬೆ ಇಡಿ ಅಜೆ ಬಲ್ಲಿ ೪ಔರಕಿಅಲ್ಲಿ 
ಅ ಬಾರಾರುಶಿಯಲ್ದಿ ಬಿಲ್ವ ಜಯಾ ಈದ ಡಿಯ 
ಶಾಖಾ ಅರನುಲಿ ಅೌೀಬತ ಬವಳಿ ವಜುಣೊಬ ಇಜಾರಳು ಬತಿರ೦ 

| ಔರಿರಿ. | 

ಅ. ಬವಿಳಿವಾಬಳೀಬೆ ಬಾರದ ಅಜರ ದರಿ ಲೀಲಿಕಿಜಟೆ 
ಛ. ಕುಲಿದ್ದಿ ಔಅನೌಪೆಳು೦ಲಿ ಮಯ್ಯಾರಿತಿ. ಅಡೆ ರ ಜಜಾಬಕುಲಾತಿ 

ಶನ ಲೆ ಬಬ್ರೆಕ್೦ ಆಅಯುರಬಾರಲು. ಡಔಲೌಬ ಶುವಿ್ಷಿ ಯಲ್ಯೂಂವಿಫಿ 
ದ್ರಿ ಬಾರತ ಆಉರ್ ಬಿಳಿಲಕ್ಲಿ ಜಲ್ಲಿ ಅ ಬಕುಖುರಿಜ3 ಬಳಲದ್ಧಿ 

ಈಯೋ ಅಳುದ್ರಿಳುಳುಕಾಲಕಿ  ಅಲೀಕುಬುದುಕ್ತುಯಿ ನಾಯ 

ಉತಿಯ ರಿಪ ಇಲುರಾರ್. ಕ್ರಲರಾಶ್ಟಾಯ. 

ಇ:  ಜಲಿತಿವುಕುಣೊಜೆ ಇಜಾರಥಿ ಜುಲ  ಬಲುದ್ರಿಲಿಲಿ ಉಲಿಶುಣೆ 

ಅಣ ದವ ಜಶ್ಸಲ್ಲರಿಿ. *ಲುಲಾಂಖೆ ಐಮಟಕುಬುಳಿ ಔವಲಿಿ ಅಜ್ಭುಳಿ೨ 

ಜಗಲಿ ಜಲಾಉಜ್ತಾ ೧೫ರ ಜಮಿಶವಾಳುಳಜ ಬವಿಳಿಆವಿ ಬೆಲಿಕು 

ಲಿ: *ಖೆಜು. ಅಜಿ ೫059 ಡಿಶಕರಿದ್ರಿ ಇಜಾದಿಶಾ ಬಿಲದ 

ಅಖುಲಂಡ' ಇಂತ ಬಲ್ಬಕೌಬಹುರು ' ಉಜ್ಯಾಂದಿಆಸ್ವಿ ಉ೦:ದಿಲ್ಯು 

ಇ: ಅರಿ ಅಲ್ಫಲಿಎಿಳಾಕುಊೊಜೆದಿ ಳಾ ಸಡಕಾ ೪೮೦ ಬ 



000 

೫. 

ಳಿ ಇ ಸರಾ ಸಃ ಔತ್ತಅದೆವಿತ ಸಲ ಲಖಿ ಆಶ್ರುಖಿ 

ವಿ ಅಜ ಈಲಾಅರಿದ್ದ ಇಲಿಲಿಅದಾಂ ತಲೇ" ಉಲಾರ್ | 
2 ಬೆ ಇ ಇೆಲ್ಹಯರಿಕಾಣಾಂಚೆ' ಅಲೆ ಈಾಲಾಲಾಜ-ತಾ ಇರುಲಂಜ್ ಜ್ರ 
ರ್ಜ ಅಲಲಿ ಲೌಜಲಿಬುರ ಅಜಿ. ಖಾಲಿಲುಲ್ಲಿ ಬಢಳುಲರ 
ಅಂಜ ಜೂ ಅಟಿಕಾುಈುಅಾಷ್ಠಿ ಎನ್ನ ಹಾ ae 
ಈಡ ಅಕ ಅನ ಪ್ರಯ ಳು ಐಠೀಕ್ಲೆ ಪ್ರಬಾಬಜಎಲ್ಲ ಜಿಡಿ ಬಡಿ ಎಳೆ” 
'ಜಾಕಜಜ್ ಜೀಜಿ 28 ಅಬೂಬುಲಿದ ಈ ಜಿ ಆಂಟಿ ಅಅ 
ಅಲುಕ್ ಪಾರಿ ಎ ಹುದೆ ಈಉಬಾರಜಿ: ವ ಆರ್ ಡ್ಯ ಲ ನಾಲ 
ಖುಲರಿ ಲ ಜುಾನಿಸಜುರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಲಿಬಲಲಿಕುಜೊಟಿ. ಇಲಿ. ಒಂಫ 

ಔರಿಖೂಯೆಜು- 

ಈಎಬುಎರಜಕ್' ಅಜಾದ್ ಜ್ರಾರೆಬ ಅಲಿ ಜಿಜಸ ಲಾಲಿ | 

ಐಶಿಅಪರುತ್ತಾಂಟಿ ಜಮಿಳಿವಾಣ ಸಬೆ ಇಜಾರಔ ಜರೆ ಆತಿ ಜಲ 

ಇಲಾಖ ಾಐಳಿ ಅಿಠ ಅರುರಿ ದೆಪಿರಿ3 ಖುಲುಕ್ಲುಬ ಆಂಕುಣಸ ಲಲಿಜಾಜ 

॥ ಇಲಲದ ರಲ್ತಾಖಿ- ಅಆ ಈಯೆ ಅಲಾರಾಂ ಖಜು ಅಲ ಎಜು 

ಈತ ಬಿಭಂಬಡೆಲನ ಅಂ ಎಈ ಉರಾಜಜ ಈ ದಿರಿಠಜ ಅರ್ತಿ 

ಐಜ್ಜುಲ್ರಿಂ ಆಗ ೮೫೮8. ಐನಿಯಲೀಸಲಿಜ ಲಖಿ ಳಿದ ಆತಾ 

೫೧೬3೦೦ ಎಳಿ ಓದಲಿ: ಶಾಲದ ಹಾಲಾಡಿ ಜ್ರ ಟಿಫಿಎಂಿ ಅ 1 

ಅಸ ಖಕ್ಸ್ಮಿಂಲೀಸರಿಲ್ಲ ಆಕೆಲ್ಲಲಚ್ ಎ ಆನಿ ' 
ಆ೨ಅರವಿದಿ ಐ£೬7೦೦ ಲಿಪಿ 9- ಈ ಬಠಶಔಿಲುರ ಜಾಲ್ಲಿ ಪ್ರ 
ಬಜ್ಸಾಜಬಿಕುಣೊಬ ಖುಲಶಾಂಬುಲಾಂಲಲಾ ದೆಬಲಔಲರಣಲಿ ಕುಣ ' 

ರಿತಿ. ಲಿಲುಜ್ಜಡಿ ಲದ ಎಅಡಿ ಈ ಲಿಆರುನೆಯರಿ ೧೮ಜಾರ ವಿಕಿ 

೪೪೬ನೆ ಉರುಆರಾಜ್ ಬಧುಕ್ಸುಬೆ. ಉರ್ ಕSಔಜದಲಿಲ೫ ಈಅದ 

ಕ್ರಜರಾಲಾರಾಯಿಂಯ ಜರಿ ಠಈಜಹೊರಿಿಶೊಯಆಗೆ ಅ ಹಜಜ 

೮೫ *ಜಡಿ ಅಠಿಖಾಣ್ ಅಬ ಅಬಾ ಜಲುಲಿಬ್ದಕ್ತಿ ರಿಉುದ್ಧಿಜಾ ಮುರ ಈಡಿ 

ಈ ಅಲ ಲಜಮಾಲೆ ಇಉಜಲುಂಯಡಿ ಇರು ಲ್ಲಜಾಜಾಜ್ಟುಲಿಹೆ 

ಅಜಸಲೌಯಿಲ್ಲಿ ಅ ಶುಬುಂಲುಲೆಬಐಲಿ ಅಯ ರೈಟು ಮಂಡ್ ಅಜರ ' 

ಸ್ನ ವಿರ ಚ್ಮ ಇರು. ಐಬಿಮಿ್ಟುಂ ಇಲಿಲುಢೂೂಚ ಜ್ಞುಬುರಿ 

ಆಸ ಅ೪ ಅಠಿಬಾ ಅಖಾುಬಿಐ ಲೀಲ ಇರುಲಾಯ ಉಶಾ ಉರಿ ಲಿಿಖಿ 



ಇ ಅ3ಅನಿತದಂ. ನಡ್ತಿಬರಿ ನಿತ ಡ್ರೆಿಚಾಡಿತ್ರಿ ಆಶ್ರಾಜ, 601 
"ಅಲ. ಪವಿ ೮೨೦ ಟು ಪಾರಾಖತ್ಲ ನಔ ಲಿಉಔ ಓಟ ಈ ಡವ ಡಿವಿಜದಿನ ಕೂರಾಜೆ ಇಾಲಲಜತಿ. `ಖಲಿಜಣದ್ಲಿ ಅಲ್ಪರ 
7 

ಪ ಸ್ರ ಗಗ್” % ಶಿ 1 ಕ್ಯ ಬ ದು CAR Ye ಎ ಚೇ ‘2 AA ನವ; A BY ಬ್ಯ ಮ 0 ಬಲ ಇಂ ರಾದಾ ಚಿಂ ಲಖಿ ಲಲಿಕರ ಬ್ವಲ್ಮಲ್ಳ ಯದಲ್ಲಿ 
(pd ಐಿಖಂತೂಲ್ಲ ಅಿಲ್ರೂಲ್ರಿಔ್ಕಶ್ಯಾಖ ಎರಡೆ. ವಿ ಬಳಲು ಕೆಸದ. ಆರಿತು. 
ಈರಾ ಆರರು-ಸೂಬೆ ಟಿಎ ಎಂ. ಲ5ೊಲಕ್ರಿಜನೆ ಅರುಲರಾಯ ಜಿಎರಿಿ (9 (e ಕೇಯಿ I se, ಬಸ್ಗೆ ಷ್ಠ EN ? ಚಟ್ ಈ ಲಿರು ಅಉೂದಬ ೨೬ ರಿಜಜುರರಿಎ ಬ್ರಬಿಶ್ಟಾಬ' ಅಂದ್ವಿಬಲಿ ಕಬ 

ನ 
fe Ey ST 2 ಭ್ P 

ಖುರಈೌಅಬಾುನೋಂವತಾ ೪೨೮೪ರ. ಬ ಅಲ್ಪ ಸೌರ ಈ ಲೆಜಾ. ಕ್ಕೆ 
Lge vy ಗಾ ದ. ಕನಲಿ ಜಚನಿ ಎಂ 

44 
ಆ ಎಂ ದಿಂನರಿಕುಣೊಬಂ ಬಕ್ಕಿಲಲೆ ಖಕ 

೮ಅ ಅಖಳಖುಲಿಬ ಔರು) ಉಂ ` | ಓಎ. ನೀವ ಅವಜ್ಜಬನಿಕುಜಸಿಂಬೆ ಇಜಾಇರಕುಲ್ತಿ ಔಐಲಿಟ ಅರಿಶ್ರಯಆ೦ಿ 
ಕಔಮಿದಲದ ಬರಲಿ ಈ ಬಳಿ ಏರಿ. ಬಾಜುಕ್ತಿರೂಣ! ಅಮಿಬರ್ ವಿ 

ಈ ಮಿಲಿಅಯ ಅಜೂರಔಿ. ಎಲಿ ಅಲಿಶ್ರಾಯ್ಲ ರರೂ ಜಾದವ 
ಔಯ. ತೌ ಅ5ಲ ಅಯ ಎಲಲವ ಇಲಮಿಲಖಾದಿ ಅಖಾರ: 5 ಜಟಿಫೀನ ೭. ಚದಿಕಿಲ್ಲಿ ಎಡೆಬ್ಬರವಲಳುಬಲಿಕು ಬೊಡಿ ಜಲ್ಞುಅ್ರಕಾಲಂ ಆ ಇರುಅ ೧ ಆರಿಗೆ ಔರು] ಕುಂ ಸುತೆ 

ತಾ, 

( 



ಕೆಗ್ಗೊ 5H ಣೆ * ಬಗ ಈ 1. 2 ಬ ೨ - ಗ್ಯ ಜರ್ ES ಗ 

hs ಧಾ ( ರಿ ಇ ಆಡ್ಡಿ. py ಆಸೆ... ಇ { ಸಹ ಟೆ 8 
3). NS ಟು 

3 (5 ANTS Pk RES | ಬು & 
ತಲ ಎಟ್ ದ 

| ನ ಜಾಗ್ 2 (1 ಗೆ ಬ್ಯ 116 

ET ಓಂ 
6) Vac; PK "IDS ಈರ | ಗ್ರ k 

ಗ್ರ) 

ಎ ಅರೇಂಲಿತಕಿಯಿ. ne 
ಲ ಇವಿ) 

ಲಾತ 

ತ್ RS ಬೂ ಪೂಜೆ ಅಯೆಬ್ರಜಜೆ ಭಿಕಾಜಿ 

೪. ಆಗೊ ಇಲ್ರ3 ರುೂಂವ್ರಾ ಲುನ್ಹಿಕವ್ನಿ ಬಾ ನ್ನಿರದ್ಲಿ, ಮೂಠುಜೆಎಜೇಲ, 

ಈ ಪ್ರೇಜಿಕ್ಟಾಜಲಿಕುಜಸಂಜಿ ಸಿಅಣಿತವ ಈ ಅಬುೂಜಬೆ ಬಲಿ" ಅಶಿಶ್ರಜಿಕ 

ಇ 

ಆಗದೆ ರಾರ ಆರುಲರಿ ಜಲ್ಸಅಕುದಿಲ್ಲ sie ವಿಲಿ. 

j “ಓಿಪುಲೂಖ ಪ್ರವ ಅಡವ ದಖಯಿ ಲರಿಶ್ರಾಯಿಗೆ ಇಬರಔ 5 ಆವಿ ಜಲ್ಲಿ 

ಯೇ ಅಲ್ರಿಯಿತಳು ಲ್ರ್ರಿಜದೆಐಂ 6೪8 ಆವಿಜಾಬಿಂಬುಲಿ,: ಅಂ) 

ರಾಯಿ ಬಲುಾಲೊಂಲಿದೆ. ಲುಜಾಂ ಅಜರ ಅಲೀಜಣಔಿ ಅನಿಶಾ 

ow, ಬಲುರ್ರಿ ಜವಿನೊಡಔ ಅರುಲರಿ ಅಿಜದಲನ್ಷಿ ಉದಾರಿ ಔಶಿಬ, ನಕ 
ಅಲಿ ಜಿನ ದಿಜ್ಬಬಬ್ಸೆಬಕ್ನಾಜಲಿಕುಜಬೆಪೆ 8 ಡಿಕ ಅ ಲ್ಲಲಿಎಕಕಾ 

ಫದೋಟಿರಿ; ಬಲಾಘಂಜಾಲ ಇಶುಆ ಲಿ9ದ್ಧಿಬು ಜ3ಶುಲ ಜಃ ಬುರಠಿಕು. 

ಐ. ಜ.೨೧.) ವಿಜಯುಆಖಾಬಿ ಇದಿ ಅಲುರಿಲಿ ಆತ ಜಿಗಿ ಎಲ್ಲಾಅ | 

ಖಗಎಅ*ಜನೆ ಇರು. ಬ ಅಜ ಇಲುಡಿ ಎ್ಗರಿಯಿಅ ಅಂಬಿ 

ಅತ ದಲು ಪರಾಯ ಬರಾಸಕ್ಲಾಾಬಿದ್ಯಲ್ರಲಿಅಾಖಂಲುರಿ ಜಿಕ ಔಯ 

ಅ ಬಹತ 'ಬಕುಕ್ದಿರೆಿಇಸೆಲಿಕ್ಷಿ ಅಲಂ ಇದ ಎ8 ಈರುನಿಲಾಣ ಸ್ರ ಲ್ಲಿ 

ಅರಿವ ಈ ಬೆ ಅಬೂರತನೆದ್ದಿ ಬಿಲ್ಲಿ ಅಡಿ ಲ್ಲ ಬಜ್ರಿಜಲ್ಪುದದಿರು 

ಢಾ ಭ್ರವಿಕ್ಟಾಡೆ ಅಯೆಬ್ಬಜವಿಳೊಬ ಅಬೂರಔ ಆರಿಜೆಕಾಲ್ಲ ಅಲುಲಾಹೆ 



ಇ. ಅರೇೇಲಿರಕ್ಕಿಿ: ಅಬುಂಲಬದೆಲಿರ 9 ಈಎಲಾದಿದಿ. ಆಕ್ರಚಿ: (03 

ಲ. ಅರಿಕೆ ಅಲಲ" ಅಚರ ಅಿಡದ' ಫನ್ಷೇಅಅಎ. ಇ ಅಂಬೆ 
ಅ ಅಅಧಔದ್ರಿ ಕಲಂಜಿ ದ್ರಿಐದ್ದಿ” ಬಳಿ ಂೀಳುಬರನ್ದಿ ಆಲು 

1 ಈಿಬೇಂಣಿ ಆಲು ಮೂವ “ಲಾಲ. ಆಜ ಬ್ರ 
 ಬಕ್ನಜರಿಕುೊಬೊಂ ರಜಮಿಬಲ್ಲಿ ಅಬರಿಬೂಂವು ಔರ. 
ಲ್ಲ 6ಕಾಂಲುಂಔ8 ಕಾಲ್ಕಾಐಥಿ ಲಿಜಟಾಲ್ಥಿ ಮುಂಬಂಲಂಕ್ರಳಐ ರಿಜರಿ 

'ಲ್ರಿಯುಂ ಅಜೂಲೆದಿ' 

ಆ. ನ ಬದದ ರೆ ಆದ್ರ ಜು ಯಿ.ಆರಿಆತೆ ಅಶುಬಿ ದಿಂನ್ದಿಬು ಮಜ್ಯಾ 
ಜಾರಿ ಎಎಿಡಿ ಜಮಿಔಲವಿಳಕಾಣೊಂಟಲಿ “ಯಂ ದೆಜಲಿಳು ಬಖ್ಗಾಲ್ವಿ 

Ad ಬ್ರಬುರಣರಿ ಉಟಿತ ಔಲಬಿ! ಎಕುಬಜ ಬ್ರಿ ಕ್ಕಿ ಲಿಯ 

ಅಲಿ ಆ ಎದಿಲಿಂಳೌಉ ಸದ ಕ.ಡ್ವಿಜಾುಳುಲಾ ಬಳೂರ ಥಿ 
ಆ ೮2881, ಲ -ಬಾರುಅ ಬದಲಿ ಔಎಲೀ ಆಶುಲಾರೌಯಧದ್ದಿ ಜು 

= ಇಲಲ. ROSS rosa Sel ಅದಿಕ ಲಾಂಲಿದಿ (೧೮೦ 

ಆರಂ ಓಜಲಿ ಜಯಲ ಬರಹದ ೮ನ ದಲ, 

ae. ಅಲುಡಿಯಯ ಬಿ ಹ್ಯಾಲಾರ 5 ಉಮಾ ದಿವದ್ದ ಬರ ಸಂಖುರಾಂ 

ಖಾಲಿ ಲಗಂ ಇಂ aa sa "ಕಾಜಿ ಬೆಲ್ಲ ಆಚ 

ಬರ್ಥ ಆ ಘನಿ ಅಮು ಕಾಟ್ ಯ್ಯಾ ಬುರಜಲಿ ಅಆ ಅಲಲದ 

ಅಧ: ಂಲಾಲೂಜ: ಆಧಿಶ್ರಾಯಜಗಳಯ Ri ಉಲಜ್ಞಂಲಿಖರಿ ಅ 
ಆಅ: ಅಯಲಜಬಮಿಲು) ಮಜ ಆವೀಲೊಬೆರಿ ಜಳುಮಿ ಅರಿ. eK 

ಅಜಜಿ. ಜ್ ದಲುರೆಮಾನೆ ಅ ನವ್ ಕ «ಆರಿ ಜಿಪಂ 
ಕ ಗಃ 14 ಥೆ ಸ ೧೧ ಸೆಂ ಣಿ. ದ್ರಿ ಸಜ್ವಪ್ರಾಯ್ ಲೆ:ಆ೧ರಿ ಈಆದ್ರಿ ಬೇ ಎರಬ 

| ಖಲರಲಾಂಜಾರಾಂಂಉಶಾ ಲ ಹಸ ಅವ ರದಿಆಐಿಆಸೆ ವ 

jen eC ರಿ 

Fw. ಬರಿ ೭ 7 ಲಾಭಿ ಇಲ್ಲಲ ge ಜ್ರಖಿ ಸಲ 

ಚು 2 ಥಾ ರ್ಯಾ Pa ತಾ ಇ 

ಲ್ಲ: ಇಲಬಜು ಅಲಿ ಇ ಲಜ್ :ಬಿಲಾಇಲುು ಭಲ್ಲಾ ಜಥ? ದಲ ಅಲಲಿ 

Ep; ಫ್ w 4 0 ರಿ po) p= ಇ. 

೨೮೫ ಆರುಪ್ರಈಇಲು ಕ್ರಯ ಅಲಾ ಲ್ಯಲ್ಲಿ ಕಬು ಲಾಲ ಉಬೇದಿ ಅಲ್ಲಿ 

Buss3 



೭94, ಈ, ಅರಂನಿಜದಲ: ಅಲಾಂಲಾಯಿಹರಿರ, ಅಸದಿ ಪ್ರಿತಜಾರಿ-ದಲ್ರಾಖ ಲ. 
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ಬಹಿಾರಿಡಿ -ಆತಿತರಿ89.. ಚಿಲ್ಬಾಈ ಬಿಲಂಅಅ [6S ವಿಜ 
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೮೫. ಅಜರ) ಅಶ್ಟೆ ವಯಲಿಾಣಿ ಐಂ ಶ್ರುರಶಿ ಇಶೌಲಾರಾ ಸಿ 
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ಲ್ಲಜಿ ಅುಲಿನಕ್ಠಿ ಅಭಿ. ಣಿ. 

ಅಂ. ಲಔ ಔಯ ಇಲ ಬಂ ಲಾರಿ ಹ್ ಅಜ ಭತ. ಇಡಿ | 
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ಅಲಲಿ ಉಲಾನೆ'ಉ ಜಔಟಔಜರ ಫು "Bud 
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ಇಡೆ ಜ್ರಾರ್ಮಿಐಅತೆ ಬಾಬಾ ಈಶೌಲ, ಅಲಾಲಾಬೂರಆಗೆ ಅೊಬವ್ಸಿ ೮ಬ 

ಮಿಜ ಬಿಜ ಬಿಂಳುದ್ಧಿರಂಯಿಸಸ್ಲ್ಲಿ ಫಜಾಔಅಿಬ ಬಳಿ ಎಬಿ ಅಶುಬೆ 

ಬರಿ5ಆಂ೦ ಅಲಿ ೦) ಅಲಲಿ ಬಿಎಲಿ ೮5೮೮ ಇಬ್ಬ ಅಖಾಅ
ಲಿ | 

ಸಿ ಜ್ ಅಾಜಾಂಕ್ಸಾಲಿ: '# 



ಪ್ರಾ 'ಅರೇರಿರಲ್ಲಿಿ. ಅಯಾಛಿಯ್ಲಿಲ ಆರಿ ಲೆಲಆ6ಿ ಅಶುದಿ: 611 

RAD: 

ಊದ(ವಾ. 

`ಈ ನಲಂ ನಾವೇ ಐ-ಣೌಬೇಟಿ 

: ಧಂ ತಯಿಸಲ್ಲಿ ಅಬೆಬುಬೇ ಅಖಾಅರಿ ಕಈಲಿಲ್ದಿಲಾವಿ ಅಬಲೆ! ಓಲ 

ಅಪಾ ಅಶ 'ಜಾಬ್ಕಾಬಿ €೬ದ್ವಲುಶ್ವಾಯ 6 6ಕುಂಶುಅ ಅಶು ಬರಲಲ 

ಮೂಯಶಾಈ ಔಜ್ಜು ಈಎಲ್ರಿ. ""' ಎಜಶಜೆ ಔಿಲಜಾಲಿಲಿ ಇದೆಜ್ಜಬೆಲ 

ಅರುಲರಿ ಜಔಲುದ್ದಿಲಾಬಿ ಬಲಂ ಕಾಸಿಯಾ ತಕ್ಕ ನಿಕ 

ಈವ ಅಜಾ ಅ೭ರಿಎಕುಆ ಬೋಜ ಲುಜ್ ಜರಿ 
ಪ 

ನ | 

'ಬಳಉ೨ಈಂಜುಪರ್ನಂದಿಅಆಾ 69. 'ಕ್ಯಜಿ ಬಿಲ್ಮಿ ಘನ ೯ ರಜಾಯಿ 
ಯಾ ಗ ಈ". 

ರಾವರ BSS ಕಾ ಸಿ ಸವ ಗಡಿ ಡು EN 

ಅಜಾ ಅಭುಂರ ಆರ ಲಿೀಬ: ಖ್ವು ಜಿ ಜರ ಶು ಹಜಜ ete 654 ರುಜುಲ್ಡ 

N ಖಿ ಸ 
ಕ “ಗೆ 

ಅಬಿಬ್ನ್ಲಿ. `'ರೆಬುಲುಬಂ ಜುಅ ಇರಲಿ ಈಉಮಿದ್ದಲಾದ ಜಾರೆ ಅ ಆಸೆಯ 

ಅ ಬ ಗೂ ಫುತ್ನ EE ಟ್ಟ 
ಅಜುಔ ಎಲ್ಲಲಿಎ ಈಜು ಆಗೊಬಿಇಂ. ಬಿಖಐಥೆಿಸಿ ಬೂ ಆಲು ಬಲ" “ಈರಾ. 

«4 3 He ER Cd Ce Nes 

ಕ್ಲ) ಕಸಿ ಮಲಾಲ) ಬಲಿಖಚಖಾ ಪಮೂಬಿ ಅರ ೧6ಪುಅ CIEL ಆತಿ ಅಶಿ 

6 

" ್ರ್ರ9ದ್ದಿಯ ಅರರ ಸರು ಳಳ ಇ | . ಈಜು ಅಮಿಲ್ಲ *ರಾಆ 

ದಂಟು ಾಮಿತಯಾಯಿರೆಲ್ದಿ ಜಲುಂಬುದೇೇಬರೆ'ಲ ಬಲಿಜ 

ಆಕೆ ಲ್ರಲಯುದ್ದಿ ಈರಿ ಬ AEE ಜಲಲ ಹಿಜರಿ 
C 

ಲುಪತಿಜಂಔ8. ತ್ರೆ ಲ್ಲಿ ಬಯಲ ಅಂಬಿನ್ದಿಸಂರುಅಲುದಿ ಅಬೆ 

ಅಮುಟನಿ ಜದಾಮಿದ್ರಿಲಬಿ ಅಬೂರಈ್. ೧9ರುಶ್ಧಿಜಂಯಯಿ ದಓರಿಆಸೆ 

ಜಗವ ಸ ಬರುದ್ದಿರೆಯಲಸಬಿ್ದ ಲೌಔಶಿಜದಿಲ್ಬ. ಲ್ಲಂಖ ಅ್ರಕುಂಜರು 

ಬಬ್ಲಿ ದರಾ 2 ಖಯ ರಲಿ. 

ಆಔಜ ಇ9 ಬ್ರುವ 6ರಾಆ 'ಲಾಾರಡಿ ಬಿಂತ್ರಿ ಇಜ್ದಿಕ್ ೧9ರ 

ಔಣಾಯಅಸೊಲ ಬಿಕಾಂ) ಖಣಿ್ಲಾಾ ಆಸ್ಲಿ ಆಂಮಿನಿಬಯಿ ಲಿಲಿಜಾ 

ಆಲ್ರಖ ಎಖರದಿ ಬೆಬರಿಸನೂ ಬಂಜರಿಲಿ ಅಗ್ರಜ ಜತಿ, ಆಲು 

ಅಈರಾಜುಆಗೊಂಬಿ ತರಾರ್ ಔಲ್ಲಾತಿಂರಾಯಿ ಬಳಿಲ್ಲ ಬರ ೫1೦ oy 

ಅಈಅಜ್ಞಾರಿದ ಉಬೆಪರಿಬೆಜಲಿ ಬಿಜಿ: 

ಲುದ್ವಿಲ ಲ್ಲಿ ಇಂ ಅಂಜಿ ಅಜಜ ಕಡು ಜಾ 6659 ಆಅ ಅ ಎಕ್ಕಿ 
py 4 

ಬಿವಿಖಇಲಿ ಔಿನಬುರರಿ ಫಿಜ್ತಜ್ರಯಿ ಅಕ ಎಖಾಲಬಿಳ 9ದಿರು' 

೪ 0€೦% 



Ge 

ಷಿ ಜ! ಅರಲು ಖಲಿ 6ಎ £6 ೫ 

| ಚ್ಞದ ದಾ ಜಿಪಂ ೨ಂತ ಎಂಗ ಭರದ ಆಂತ 

ಎಂ SNR 

ಜ್ನ ಪುಸ್ತ ಅರ ಅನಿಲ ಲೆ ರವ We 
I ೫ 

ಈ: 

£4) 

eM) ಅ೦ತ ಅದ್ರ Pek ಹ ದ ಜಂ 

ತ 

೫೮ ಅತ ನಿತಿ ಡಿ grok 
ಗ 

a 

ಶಾ ಎ ಹಾ | ಆರೇರ ಚೀರು ಅಬೆ ಕೆಂ: ಕೌಂಬೆಲ್ಲಿ ಔಲ್ಯ ಲ್ಲ ಅ ಎಂ ರಿಲಔೂಿ | 
ಸ 0 

ಅಬೆ ಇಜಾರದ ಯುತಿ ಇ ಬೆನ್ನಲಿ ಜಲ್ಮಾ ಡೆ ಅಬು 
Ce pa | ಹಲ್ಲ ಬಲಿಖಜ ಲ ಇಲ ಾಿಖಾಬಾ ರಾಯಿಣತೆತಂ ಬರಲಿ ಇಳೂಚೆ ನೂ 
ಔಟ ಲೀ EE J RE ರಾಳ ಬೆ ಮ ೫ (ಲರು ದಕ ಲ್ಯ ಚ ಸಜ ಟಿ ಇಬು6 ಇರಲ 6೫ ಅತಿ ತು SC 

2 ESE ಕನಿಲಿವಾ ಬಿಜಾ ಬಿಲಿಶುಖ ಜಿ ಎ ಬುೂರ ಬಾ 

ತ A 9 WU ಗ ಆ | 
ALE Ea pM A ಟಟ ಲ್ಲ್ಟ್ಪ್ಫ ಣು 1 ಹ % | ಅಯ ದಿ೨ರಾದಿರೊಜಶಾ, ಠಿ ಕಲಂ ಯುಬ್ಯಾರಿಡರ' ಅಹಾಜ 
2 R - pe 0 .0೮ಘಿ 

ಎಂಚ ಲಿಖಿತ ಆರು 
a 

3 ಅಂಬಲ ಲಯ ಇ 
ಗ oe ಹಾಡು Ue ಜವ ದ ಇ F 

ಅಲ ಜಲು ಅಲಬುಬಬ್ರೌಬಳ್ಳಬವಿಕಾಎಸಜೆ ಕ್ರ ಆಲಿಯ | 

ತಿ © ತ್ರ ಸ್ಯ 8 Ww) ( > (ಈ 

) 
3 ಟಿ 

2೦) 
© ತ 98) ಛು 9 {4 sy ಡಿ ಟ್ರ) 

¥ KU 5 ಟ್ರ ಅ) ಶಿ 9 G ಈ) ೪ ತ ಫೈ 

ಅಶಾ ಅಲನಿಬನಲಿಕುಜೆ ಎಬಿ ಬಿಟಿ ಅಜಸೆರು ಅಜಾ ಆಕಿ ಜಾಯೆ 

ಜಿಲಾ ಇರಬ ಧಯ್ರ ಬಂ ಎಲ್ಲಿಲಿಐ ತಾತ ಬಲಿ: ಖರುರ ಬಿ 
ಜರ ಭಿಜಲಯುದ್ಧಿ ಆಲಾ ಹ ಈ ್ರ್ರಅರು ರಾಜಯ ಲುಜಾಜಾಯಿ 
ತ್್ ಇಲಲಿ ಜರುಪುಲೀಯಲಾ ಲ್ಲ ಯಜ ಾಯಲಲ್ಪಿ ಬರಾಕೆ 

೬.6] 

ಕ ವಿ ಅಶಿಲಾಲೂರದಿ. ಅಂದನ ಉಂ ರುಚ 
ಬ ee ಹೌಯಿ ಲದೆ ಅರುಬ.೪ಕುೂರಣ ಅಬು ಶಾ ರಶ್ಶಿಲಲ ರಿ ಆರತಿ 

ಆ 



ಆ. ಅ535ತಂಇ. ಇಲುಬೂಛಿ ಜೌದಲಜತೆರಿ ಔಯ 0 ಆಜ್ರಯಿ 618. 

"ಷಾ 

ಐ. 

| 

ಲ. 

ಆ. 

ತಜಿ. 

“ಈ. 

ವ್ವಕಾಶಾನ್ಬಇಲ ಯ: ೮೦ ಲಾಜ ಅಮಂಗಲ ಬ್ಲಮಿಜಿ 
ಅಮೂರ ಬೂಜಯುಬಂಲ ಜಿ ಮಿಲಾದೆ ಔನ ರೈಲಲ್ಲಿ pS 
ಅಲಿಕುಂಗೊಬೆಹದ್ದಿ ಈಶ್ಲುವಿಖಐ ಜಾಗೆ ವ್ಲಿಮಿಗ್ಗಾಜಿ. ಬಿದೆ೫ ಅಜರ ಅವಿ 
ಅನಿಹುಂಎದಿಲ್ಲ ಉಮದಿ ದರಿಅಾಅುಲ್ಲಿ ಯಲಿ. ಜಮಿ ಜಲಾಜಲ್ರಿ ತರಿ 
ಈರಿ ಬಿರಿಕಾಅಾಕ್ಕುಯಿ. ಈೂಣಿನಬುದ್ಣ ಅಶುಭ ಅರಸ ಬರು 
ಅಕೋ ಇದೆಂತ ಲಿಪಿಯ ಮಾನಿ ಜುಯೂಜಔ್ಲ ಉಡಿ 
ದ್ಧಿ ಬರಖಸ್ರಾ್ಣ ಅತಿಜಾಶೊಬುಲಿ ವಿನ ನಿವ್ ಮೆರಿ ಇಲರಿ ಜಾರ ಆಸ 
ಹಸಾತ ಇಕ್ಕಿಲಿಐ ಬರು ಬೆ ಅಯಾರಔ ಕಾಯಯುಧ್ರಿ ಲ 
ಲಾಯ ಮಿರಿ ಔಎಜಿ ಶ್ರಾಆಾಸಿಯಿ ಸುರಿವ. ಬು ಹೊಂಜು 
ಲ ಇಲುಆ ಜನಿಭಅಬನಿ ಜಲಜ ಅರಳಂಏಐ ಪೂಜನ: Rs 
"ಅದರಲಿ ೮ರ ಶಾಧಿ ಬಜಾರಿ ಅನ್ನರಿಬುಕುಅನೆೊಬಂವ ಅಖಬ 
ಲಃ ಔಜೌಬ್ರ, ನ ಾಕಾನನದೆ 53೬3 ಇಲಿ bin ಭು 
ಉದ್ದಿರಿಶುಲಿಯದ್ಲಿ ಜಲಸಾಶು ಆಸ್ರುವಾಖಸೆ ಜಲ ಆರರ ಬಿಕೆ 
ಗಲ್ಲು ಅಯ್ದು ಬವಿಕುಣೊಬೆ ಜವಿಜೆೊಯಜಸ ಜಾನಿ ಜೀ ಇರಿ € 

ಬದ ಅಲ್ಲವಿರೂಲೀಸೆ ಅಭೂರಜಸೆ ರುಡಿ ಅನ್ನಲಿ 
ಇರರು ಅಬುೂಬಖೆ ರಾಜ್ಹರ ಉತಾರ ಐಸ್) 
ಬ್ರಿಬಾಣಾ ಬಾರದ. 

P 

? 
ಯ ಐಶು MSR ಬ ಆಯು 

Pe ; 
ಅನಿ ಕಲಿ ಯ್ಯಾ 

al ೪ ಭವ 

ಬ್ರ 

ಜಿ 

'ಅಸೌಲಿಶಲ್ಲಡ: ಅಜ್ಖಬುಕ್ಷ 'ಜಣಜುಕ್ತಿಲಂಯಿಲ ಇಚ ನಲಿ 
ಎಲಿ ಈ ಜವಿಅನರಅ ನಿ £ದೆಣಡಿ ಅಜಾ ಲಜ್ 
ಖ್ಯಾತ... ಜ್ಯಡಔಿ ಅ್ರಶಿತಾಜಾರಿ ಶಿರಾದ ಅಶುಔಿ ರಾಜು 
ಲಬ ನಸ ಗ್ರೀೇಯ ಎಲ್ಲ ಬೌತ[ಾರಿಲಿ ಬಿಲ್ಲಾ ೆ ಅಲ್ತಿರಿ *ದಲಿಎಕಾಲರಾತೆ 
ಅದ ಅಬದ್ರಲ್ರಿಬುರಾ ಖಾಜ ಅಜುಜಸಿ ಎಜೆಬುಕುಣದಿಜಿ ಅಜಿ 
ens ಲ ಇ೦೮ಎಳಕಾಣಾಜೆ ಬಾರ ೂಜುವಾಆಲಾ ಬುರುಡಿ 



614 ಇ. ಆ ದಿತೆಲ್ಲಅ. ಉಂಲುಬಿತಿಲುಜೌಜದಖಿಅಗೆರಿ "ಔಡ “ಇ ̀ಆಶ್ರಾಯ- 

ಬು ೧೪. ವಖಿನಿಟುಲ ರಿಲಾಯೆ 'ಜರಿಲಿಜ್ಷಜಿ ೨೮ ಇಲಿಆಸೆ ಇಲೆ 

ಟ್ರ. ಲಲರಲ್ರಾಜ ಆಕ! ಬಿ ರಲಾಖಸೊರುಕ್ರೀ ಸಲ್ಲೂ ಯೆದ, "ಅಣಿ 
ಅರುಅಲ್ರಿಕಲುಆಯುಂಯ ಡಿಜಿ ಉಡಳಲಿಬಾ-ಡಿಲೌಲ ಅ ರಿಲಪುಜಣೇಂಬೆ 

ಅಡಿ ಜರಿ ಅಖಸೆರುಲಅಲ ಲಿಲಾ ಖಔಂದೇ ಲಾಜ 66 ಅಲ್ಲಾ 
ಆಯಂಖಯುವಿ ಜಲತಯೆ ಕ್ರಾಡ ಸ “ಅಬಲಾ ಇಲ್ಲರಿಎ4ಿಕಾತೆ 
ಅಬೆ ಡ್ರಿಯ ಭರತ ಭಿ ಒದ ಶೌರಿ, ಅಜತ ೨೫8 ದ್ವಿಆಸೆ 

ಆ ಜರೊರಿನಜಸೆ ಬಿ Ly “ಜಲಾಲ್ 6೮೫5 ಧಾ 

ಮದಿ ಣು! ರು ಳಕು ೧೮8 ಇಲ್ಲಿಎಳಾಲಾ ಆಚೆ 
©: ಜುಲ ಲಿಲಾಬೆರು ಸಾಡಿ-ಪ್ರಜಕ ಯರ್ ಚೊ ಇರು 'ಎಲ್ತಕೆಕಾಂ ಸೆ 

ಛೃ೮ಆ್-ಅರಾಅರಿ ಬರಲ್ ಉಚ ಶೌಹಿವಲ್ಕಿ ಎಲಾಲ ಆಲೂರ ಅಸೆ 

et} tensed ಆಗ ಅನ ಅಲ್ಲಂ ಆಸಇಲಾಲನೆ ಅಲಾ 5ಲಟ ಶು 

3 ಅಜಲ್ಲ ರು: ಇರಾನಿನ ‘Ru ಬು ನ ಉಜಚಿಂ 'ಓರ(ಿತತೆ 

ಇಲುಶಸಖಿ ಹರ ಅಲಾ ಸಗೊಅತ್ತಿಣೆ ಅರಸರ ಕಲಾಣ ದ್ರ ಇಣ್ಣಜಾ ಮ 

gp ಅಜ: . ಲಾಟ ಅ ಅಡಿ ಬಾಚಿ ಪ್ರತಿ ಅಜಾ ಜಯ ಹರಿ 

ಒದಿ ಆಲಾಲಾಬಾರಣಿ [os ಛಬಿ ಎಲ್ಕರಿಜನಿಕು:ೊಲ ದ ಈ 
ಅಡಿ ಭಿರಾರುಜರುದಿ 'ಅಳಿಶಾಖ ಅಲಲಿ. ಜೋವ ಹ ಯಾ 

ಈ. ಅದಿಖಸರಿ ಅ ಜಾಈ ಈರ. ಅಜಲೌಜುಲ್ದಿ ಬೂಭಾಲ್ದಿರೂಣಯೆ ಜಾಜಿ 

ಬಬುಕುಯಲ್ದ ಐಲ ಅರಾಡಿ ದರೆ Bini ಬ್ಲುಿಪ ದಾತ 
ಾಾರುುಲ NS ಅನೆ ಹಲಿರಜಲಿಜೆ ಒಆ ಎಂ ದಿಶಾ ಬಲೆ ಇ ಬ್ರ ಜ್ಯ 

ವದೆ ಲಿಂ ಶೋಬಾ ೨ಿಜಾಜೊಬಂಲು ತಣ ್ರಿರರಾತಾದಜಿ 

ಆ ಅಜುಲರಿ ಅಜಿಬಿಲಾದಿ ಅಜಾ ಇಲಲ, | ಸರಯ ಅನುಜ ಅಬು 

ಅರ ೮5 ಅಬುಲ೨ಿಅ ದಿ5ಿಬದಿ ಐ? ಕವಲಿ ಖೀಂನೆಅಲ ಜ್ಲುಬ್ರಲೆ ಜಾ 

ಅಂ. ದಾನ ಅಜುದೆನ್ನಿ ಇ೦ಿಐ ಅಲಿರುಗೊದಲ್ಲಿ ಲುಜಶಾಲಿಶೆ. ಪರಾಕು 

ಬ ನ: ಜಂ! ರಲ ಪರೀ ಅಔಿಲಾನಿಲಿದ್ಧಿ ಇರ: ಬುಲ್ಲಿ ಅಯ 

6. ಕುಖೌಬರಿ ಅಜಿಲ *ಲುಲಿ ಲಔ ಕುಡಿವ ಉನ್ಸಾಯಜೆ, ವಿ 

''ಪ್ಲೂರು9 ಜಬಿಬಿಎ ರಲಿ ಅಳ ಠಜಿ *ರುಲಾಜಅಣೆ 

ಳೆ 

ಕ್ಕಿ ಹುಕಿ ಣು 
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ಅಜ ಅಜುರಿ ಒಔ ಅಲೂಬ ಜರಿನುಲಾಲಾಧ - ಡಿಯು ಡಿೊಬುರಿ ಜಲಾ 

ಒಲದ ಎಜಾಅ ರೈಲಾಜುಜ್ಬಾಬಿರು. 

ಉದಾ. ಲೇಕುದಿಆ ಲಲಂಭಾರ ವ *ಲುದಿ ಅ ಎಲ್ಲರಿಬಘಾಜುಣೆಂಬೊದೆ ಮಿ 

ಖಾದಿ ಆಮಿ ೨೬೭೭೭ 1 "ಚೆ ಈಜ್ಛುಶಯಜಎದ ಮಿಜು3ದದ ಅಶು 

ನ ಡಿ ಅಜಾನಿು' ಅಬ್ಬಿ ನಾರು ಎಬ್ರೋವ" ಮಿಖುಐದಿ ಔದ್ರೆಲ೫ಇಲಿಲಿ 

ಜದ” ರಾ ಖರ ಜರುರೊಬಆ್” ಸನ ಜರಾ 

ಜೆವಿ: » ಜೆಲುಆನುತಡಿ್: ೮ವಕುಖೊಬತರು" ರಿಜಾಯಲಿಂ ಅಜಯ 

ಟೆಬು: ಜ್ಷಿಶುಕಜಾಲ್ಲಿ: ಇಲಾಂಆಂ ಬಾರತಿ ಎ ಸಮೊಹ ಅಅರಉ ಆದಿ 

ಆಟ್ಣಿ: ಬಿಜ ರಾಹಿ ಅಲ್ದ ಬಂಳುನ್ದಿರೊಲಖಿ ಇಅರಿ ಬೌಟನ್ಸಬೆ ಅಡೆಬಟವಿಕುಜಿ 
ಅಬ ಅಜಂ ತ್ರಕಾ: ಕಸಸಾಧ್ರಿ ಪ್ರಲಯ ಅರಿ ಪ್ 

ಅಬ ಬರು. ಜ್ ವಿಯಿಲಜಸಿವಿ ಫಕ್ರಿ ಧಂಲಿಲಿಕ 5ರ 

ಅಳಿ ಅಬಿ್ಠಿಯಾ ಲಿಜ್ಞಲ”ಲೆಂಲ್ಲ ಬರಹ ಅಲ್ಲದೆಕೌಂಬಾರತಆ 

ಊರ. ಅರುದಿದ್ರರಜ್ರಾಕ್ಟಖ..... ಫರ್ಲಿಅಹಿಬನ್ನಿತಿಲ್ಲಿ ಇಡೆ ಜಖಬಿಳುಬಕಿ ಪು 
ಸ ಅಳ ಗಯ ಜಲಜಾ ಬಿಜಾ "ಅಪ್ಪ ಖಜಿತನಲ್ಲ. ಜಲ ಔಮಿಬಲಲ್ಲಿ 

i ಖಾಲಾಲೂರುಖಸೆ್ಲಿ ಅನ್ನಿಲಿಐಘುಕುಜಬೆ ಬಿಖ್ಲಬ್ಲಿತಿಲಾುಚಿರ ಇಆಾಲಾಸಿಲ್ಧಿ ದ 
"ಅಲಿ. ಬಲಿ ಅಶ್ಲಾಳಯ ಆಗಲಿ ಲಿಂ. ವಿಖುಪ್ಟೊಲೂವಿರೆ. ಜ್ಯಖಲದಿಕ್ಲು ಉ 

ಜಃ ೧೦ ಲಔಿಜಾಲಬ ತೆ ಬಂ ಬುಲಿಜುರ*ಗರಿ. ೫೮ ಲಿಜಅಾತಿ 

ಆತೆ ಶುಠೋದೆ ಆಯಿಗೆ ಲಾಜುಲ. ಬಟ್ಟ ಔೋಬೂಲರು ಲಿ ಲಿಾರುಜತೆ 

“ಬಡಿ ಆತಾವ್ತಿ ಅಲ್ರುವಿಜಂಶುಳ ಶುಲ ನಡ ಈ ಲಿಲಾ. 

ಆದ್ರ.  ಬಠಜುದ್ದಿರಂಜಯಲ? ಕಡೆ. ಲಿಶಾುಈ: ಜ್ರಾರ್ಫೂಯಹತೆ “0೮ ಜರದು ಲಕಾ 

ಅಬಿ ಜರಿ ಜುಛಿಖಿಜ್ ಇಲಿ ಇಲಾದಿಬಾ ಅಲಿಜ ಲಿ. ನಲಿ 

ಮಲಿ: *ಲುಲಾಯ್ ಅಕಾಶ ಐಂ ಅಬು. ಜರಿ ಯಲೆ 

೮. 6 ಇಬುಕ್" ಲಯಿಾಜೂೋಂ ಲಿ. ಅಿನ್ಮಲಿಜೆ ಲದಿಲ್ದಿ ಲಿಂ 

ಅಲೆ ಲ್ಚರಲ್ಲಿ 59ಎ ಅಜಾದಿರಜ್ೈ ೨ಲಲಿರತನಲ್ಲಿ *ಶುಆ' ಜಲಿಿಆ 

ಸ ಪ! ಅಂ ಬರೇ ಐ ಅಿತಿರುಖ ಬುರುಜು 9೮೦೧೬ ಕಲ್ಪ 

ಈ: ಅಯಯ. ಜ್ಲಧ್ರೀಗೂರುಔ ಲ್ಲ. ಜಲ ಉಚೆ ಆಜು ಲೂ ಅರುಹಿ 

6೪೫ ಲಿರೆಯಿಂಯೆ ಬೆವರು" ಬಡಿ ಲಲ ಬರಿ ಅಬೆಬ್ಬಿಬೆ 

ಫ್ರಿಬಕಾ ನನ ಕಾಣೋಬೆಜಿ ಅ99ರಲ್ಲಿ ಲಂಬಾ ಕನಮಡಿ 
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ಈ. ಎಜಡಿ ಇದಿಲ್ಲ. ಅಜಗಲ್ಬುದ್ಧಿ *ರಾದಿ ಜಲಯ ಅಧಿಕ ' 
| ಬಂಲಖಯಾಳಿಣದ್ದಿ ಅರಿಷ್ಟ. 

ಈ ಅರಿವಿ. ಅಂಡಿ ಇಡಿ ಖನಿಜ ಇರಿಬಆಸೆರಿ ತಜ್ನ ಹದಿ 
ಈ. ee ಆಾಬರಾ,ಲಿರಿಜಲುಲಿ ಉರ ಈರಿ, *ಲ೮ಿ: 

ಉಬೆ ಎಬಲಿಜುವ್ಧಿ ಜಲಂ ಬ್ಯಾಂಕ ಪ್ರದಪದರ ಜತ 

ಅಬೆಅಯ' ಅ 'ಅಧ್ರಿ ಉಯುಜರಾಬದಔ ಜಲದ ಬಳಲಿದ್ದ ತೊಳುಕಂಬೆ 
ಅಲುಲಂಉ ಜಮೊಲಿರಿ ಇರಲ. ಬರೆರಜುರ ಈ ಡಔಲೆಬಲಲ್ಲ ಜಟನಿಜು 
ಅೌಬಂ ಡಾಲ್ 9 ವ್ರಬಲಿದ್ರಿಣ 660 ಉರ್ವ ತನವ 
ಔಖೌಬ ವ್ವ ಅರು. 

೪ ಅಬು ಣಡ ಲೊಕ್ಲಿಂ ಭಿ ಮ ಔನ ಡಿ *ಲು59 ಜ್ 
ಸ್ಪ" ಅ್ಟುಂರಿಕಾ. ರರ” ಲಲ ಹ್ ರಕತ ಜಡಿ ಅಲದ 

ಜನಿಳಿಲಾಟಿ ದರಿಲಾ: ಜಿ 'ಜ್ಲನೀಂದೆ. ಇಲುಲರಿ. ಬೆಳಕು ಅಿಜರೆಲ್ಳಃ 
ಆ: ಅಲ್ಲವ ಔಕ್ಲೀಯೆಏಡಔ' ಎಅಡಿ ಲ್ಲಅಜಾಜ್ಞುೂರಿಖ. ಲಿಖ್ಬಲಿಅಸೆ 

ಅಅ ಅವನಿಜಿ ಇಲಿಐ ಗೆರಿ ಅಜುರ್ಮುದುರಿ ಆರೆ ಸಜಾೂಸಾಳಿ ಕಲಾಯಿ 2 
ಯ ಶೌರುಶಔಟು ಅಂಬ ಅಖಾಅ: ಅರೆ ಬಳಿ ಅಖೂದ್ರಂಬ್ಧತಳುಡಿ 
ಅಶಾಬೂದ ಜಮಿವಿ ಕಾಲಾ ದಬ ಜ್ಞಾ ಉಲಿ. 

ಲಿ. ರಿತಲುಈ ಬಂಜುನ್ಣಿರಂಯಜಖ3 ಕೌಈುಈಬಬೊಲುತ ಅಜಾಜ ಜರಿ 
ಅಲಾಯಿ: ಜಲಾವಿಜಲಿ ಒಲಸ ಇಲಾಲಾಉ್ ಬಮಿಲಿಲ ಎಲ್ರಫಿಯಕ್ನಿ 
ಅಖುಟಿ'೫ಸಖುರ' ಜಲ ಯಳುಬಲ್ ೬ ಅಆಬಿ' ಔಔಂಬಾರಿ ಜದ ಇಲುಲ ಕಸ 
ರಿ ಯು ಅ: ಜನವ ಎಠೀಬೆ ಕಲಿಸಿ ಲೂ ಎಲರ ಪಿಜಿ 
ಲಜ್ ಇರಲಿ ಶೆ ಔಲಿಖಣಲಿ ಜಲಾ ಓಜರಿ ಜ್ಸಿ ಜ್ವಕು 

- ಬ್ರಶಿಕುದೆಖಲೆ:ಬು:  ಕಿಲಂಡೆ' ಔಜಲಿ ಕಜ ದಿಲ್ಲ ಫಮುಬಿಐಲ್ಲ 
ಅಲುದಳುಲ ಈಲ್ಕ ಅರಾುಅತವ ಬಹುರಿ ಉಲಿ ಭಬಲ್ಲಿದೇE ೧೭೪ರ. 

bd 



ಘ್ರ ಬ್ ಬಜ ಪ್ರ ಹೌಜಖ ಗೆರಿ ಡೆ ಂಖಡೆಲ್ಲ' ಆ" ಅಬ್ರಪಿ 04 
pe 

ಸಔ ಅಈಖೆಲಾಬಾಸ್ಯಿ ಸ ರಯಜಾ ಅವಾಜ ಚಾಚ ̀ ಆ ನ ಜಹವ 

ಷು ಬಿಲಿಲಿಜು. ಜರ ಆನಿಜ ರಾವ .... . ಹಾಅಸಾಔಅಕ್ಕ ಆ ೫ಬು 
ರ್ಯಿಲಾರು ಅ ಇಲಿ ಸರಿ ರುಖತೆತಿಬ ರರ ಪ್ರಿಯಂ ೫5 ಬಹಾಲ್ಲಿಇಬಿಖ ಬಿನ 

ಲ ಬಂಆಖಾಅಯ ಡನ ಜದ ಐಖರಿರ್ ಲಜ್ಲಶೌಖಜ್ ಇಶಾ 

ಲಇಲ್ಫಿಲು. ಅರಯಂನಿಕಾಣೊಬೆಿ: . ಈಾರಖಸೆವಿ:.೨ ಲಾಯ ಈಸಿ 
ಅ. ಅಶುಲಾಯೆ ಅ್ರಕ್ಜುಖ . ಲಿಲ್ಲಿ ಇಳಿಜಿಂಲ; ಓದೂ ಈ. ಖು 

ಖಂ ಬಬ ಈಶಾ ಜಾರ*ಿನದಿಲ್ದ. 66%, ೦ ಮ ಬಬ ಬಡಿ ಜ.22 
ee: ಜರ. ಜಲಲ ಟಿಸ್ಲುಲ್ಲ ಎಂಲಿಬಣು ವಿಕುಜ ಬೆಲ್ಲ ಎ ಕಿತ 
ದ 4 ಡಿ ಹಹ ep pov Pe ಪ ಲು ಲ ಧ್ವಜ ಜ್ರೆಅಜ್ಮಜಲ ಕುಖಸಬೇ' ಅಲಾಲ. ಜು ಟಂ ೬ ಕಿ 

'ಉಂು. ಇಸ ಉಠ ಈ ಟಿ ಲಾರಿ. ಆಲಿ ಅಲುಜಾಬೂರಣಿ. ಜ.ರಶುಲ 
'ಅಬಿಶಾರಾ ಆಯೆ ಐಳಠಬೆ ಲಿಖಿಅಲ ಬಿಲ್ವ ಬದಿಪ್ರಾಲ ಲಾಜ 
ಜಲಿಈಪಳುಣೊಬೆ ಅಲಂ” ಧಿಪ್ರೋಅಾ್ಲಿ ತೊದೂರಥೊಬಾಂಕಾಾ ಇಂದಿನ 

ಜ್ಞ 

೬೪3೫ CE ಮಾ ಬಿಶಾಕಾತಿಯಿಲ ರಿಬಿಶಾಜಾರ ಸೆ ಬಐಡಿಬ್ಬ ದ್್ ಧ್ರ - 

ಹ. ಇಯುಲಿ, ಆರೆ NF ಜಲೋಖ ಜಲಿಅಲ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ರಿಶ್ಟಾದ 
ನಟಿ ಶುಲ ವಕು ೊಬೆಎಯ್ ಆಬಿಶ್ರವಜೆಜು ಬಮೂಲಿೂಜಣ್ಿಔ 
ಇಹದ ಜಬಇನೆ' ಎಲ್ಲು ಬ್ರ ಅಲಲಲೇ ಕುಬಿ ಜಿಲ್ರೂಬಲಿ: ಮಳೆ 
ಯಾಕ್ ಹಾ ಬೆರಿ ತರು ಬ್ರಾನ್ಮಿಅಎತೆ ಐತೆರ ಬಿರ ಈ 
ಅಬಣನಿ. 

ಜಿ ಅರನಿತಲ. . ಶಾದಿಲ್ಲ. ಬಾಲದ್ನಿರೊಬಿಅ್ ಅಲಾಲ. 5239 
ಇಬ ಉಬಿಕೆಎಣ್ಣ ಲೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಅ ಅಬೆ ಇಜಾಂಬೆ. ರ ಯ ಯ 
ಪ್ಲಾಜದ ಉಲ. se ಇಲಿ ರಣೆ ಅರೇ ರುದ ಲವ 
ಲ್ಪಖಐಲಿ ರಿಪಿಟೂರಿ ೬296 ಬರಿತಲ್ಬ. ಇಯೆಬ್ಬಲದಿಕಾಆಸೊದೆ ಜಾರಜಾಂಜುರಿ 

ಈ. ಅಲುಖು ಇಲುಜರಿ ಯಿಖ್ಯಾಂಬು9, ಕಿರಂ ಬಾರ ಠೌಅು. “ಔಜೆಲಜಬು 
ಖದ ಬರುತಿದ್ದ ಇಯಬ್ಬಬರಿರಾೊಬೆ ಪುರಖಾಬುುಲೀಐ He 

Bppon 



618 ಇ ಅರೇಲಿತೆಲ್ದಿಬಿ ಅಲುಬಾಲು ಜ್ ಜಖಿಅಗೆರಿ ಆಜಿಶಾಔಲ್ಲಿ 6 ಬಶ್ರುಜಿ 

ಇಐೂಜಜಳಿ ಸೆ ಬಬ ಇಲಾಲಾಂಆಗಸೆ 

ಖರಾತ ಉಲ ಶಾಖ ಅಲರಿಎಳಾಕುಉೊಬೆ ಅಜಾ 

ಈ. ಜುದ್ತಿಖಾಖಾಜಾದ್ರಿ ಕಾಲರ ಔಜಗೊ ಈಗೆ ಬುತ್ತಿ ಉರ ಉರಿ, ಆರಿ 
Mao Ae | 

ಲ. ರಲ ಖಲಿ ಅಉಸರಲಾಯಶುದ್ದಿ ಲೈ 5 ಐ ಓದಜಚಾಲಜಾತಿಯಿ 

ಆಡಿ ಉರು ದ್ವಿ 

S5ಷೀವಿ ೮೮೨ ಅಲಲ ಜು ಬೋಸ ಬುಲಿ 
ಣಿ ಕ್ಸ 3) 5) ಇ (Y ಲ 6 ೧ C } ಗ್ರ $) 

ಪ 
ಷ್ ಆ) 

~8 
[| ೪) ಕ್ಷ ಲ) ಲ) 9 ತ್ರ 

€ಜುಲಿ ಹಏರಣಬಕ್ರ ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ 
p 

ಈ ಈ ಮು ಮ p ಜಲ್ £ 

ಅಜಾಜಗೆಯ ಜತಿ ಅಲ್ಪ ್ ರರೀೋಂದ ಕಿತ ಉಂಬ ಇಲುಜರಿ ಎ೮ 

ಭುಪತದ್ಯಲಸಂ ಎಸಿ ಅೀಬೆಿ ಲ ಔಎ6ಾಂಿ ಜಮಿತಿ ಮು ಜಜೆ ಅಹಲಿಡ 
ತ ಗ್ರಾ CAN ತ್ರೆ ಅಶೆ] ಸಾ 

gy ಅಲಅಬಲು: ಜಾಳಜ್ ಔಲೌಬನ ಲ್ಲರಿಎ5ಲಿಕಾ ಬೆ ಅರಿಜ್ಯಕು 
ಒ ಟ್ರಿ 

ನ್ 18, ¥ | 4 NER ಎ ಗು ಬೆ ಣಾ 5 ೪ ಲ 

ಇ. ಆಿಲಿಖಖ i ಕ ಅಲಾ ಮು ಖಲು ಅಂಶಾಯಆಗೆ ಖಕ 
೨ 8 ೬ 

[ey 

ಣಿ 
ಬಾರಖಾಲ್ಬಾಶ್ಟಾ9ಲರ: ಅಖ್ರುಳೀಯಳು 

ಕಲರಿ ಕ್ರಿಜಾಲಾಲ್ಲಿ ಇ೦್ಲಲಿಐಆಲಉ ಆಸೆ ಅಬಿ ಜುಗ ಜಾಲಲಾಲಾಖಿ, & 

ಈ. ಅಂಕು ಬತಜುದ್ದಿಲ್ಲ ಅಬ್ರಯೆರಖಾ ಅಶಾ ಅರರ ಕಂ ಕೈ 

ಅಜೆ ಲ್ರೀಯಿಲಆ್ ಶಾ ಜ್ನಾಈಲಾಶಂ ಅಿಖೆಖಬುದ್ದಿ ಅಕ್ಕಿ ಅಗರಿ ಇಲ್ರಿ. 

ಅಜರ ಆಗರ ಎಶಾಔಳ ಎಲ್ಬಲಿಎಅಲಿರಾಆಗೆ ಬ ಲಔ ಉಕ ಆಗ 

ಆ. ಲ, ಈಿಖಕ್ಠಿಲೌಯ ಏರೊ ಜ್ಞ ಇದಲ್ಲಿ ಬಂಕುದ್ಧಿರಯಿೆ೦ 

ಲಾಲೂ ಅರ ಲಾಜ್ದಾರಿದೆ ಅಲೀಕುಬ್ ಬತಕುಕ್ದಿರಂಐಶ3 ಅಜಿ ಡದಿಐು 

ಲ ಬಿಖಿಳಾಲಿಎಸೆಲ, ! 

೮೦.  ಮಟಕುಂರ ಚಿರಿಕಾಜಾಖಗೆ ಬಾರದ ಅದಿ ಿಂಜಾಲಿ೦ ಕಾಜಿ 

ಆಅ ವಿ8 ಮಂಶುನವಿಜಜ] ಇಲುಲರಿ ಅಲಲಾ ಅಲ್, 658 *ಶಾಸಿಅರಿ 

ಥಿಾದ್ರಿಆೆ ಆರೇ ಗೆ ಬೌಬೆನಿಆರಿ ಔಲಿಜಲಿ ಲಜಬುಕುಖರಜರಲಿದ್ದಿ 

ಬರಿಔದ ಅಳೀಕುಲೂಲುಲ ಬನಿಬೆಎ ಕುಬರುಂಬಿಳ ಬಳಕು ' 

ಜಾರ ಗೆರಿಲ್ಲ ಅಶುಬರಿ ಜಿಮಿ 9ರ. 
ಅಣ ಲಿ ಬಂರುದ್ದಿರ ಹಜ್ ಶೌರ್ರಿಅರಲಾದ್ವಿಲಿಆತೆತ್ನೊಲಾ ಅರಾಅ ಜಬ 



ಣಿ ಅರೊಲಿತಲ್ಲಐಿ. ಅಶುಬಿಂಲುಜೆಸಬಾಯಆಸಲಿ ಔಯ ಆಕಿ ಎ ಆಲ್ರದಿ. 619' 

| ಖಾಲ ರಿಲಾಸಬಿಆಗಂ ಆಗೆ ಅಬುಜಾಖಾರಿ ಇಜುರಿಅಬಿರಿಆ9 

ಉಂ. ಅಳ ಅಲಂ ಅತೆ. ನರ್ ಅವೆಜ್ಞಿಜಿಲಕು ಆಸೊಬೆ ಬಣ 

ಪ್ರಯಾಜಾಲಿ ಅಾಲಿರು ಖಲ್ಗಲ್ದಿಕಾಬ 'ಬದೆ ಕದ "ಆಕ್ರತಿ ಅಂಬ 

ಅ ಅಲ ಹೆಣ್ಣ ಜವ ಉಬೆ ಅಲೂರ ಶೊರುಲಂಶಾನ್ಚಿಲಿಆತ ಇಲ್ಲಲಿಎಳು 

ಆರ: ಜ್ ಬಂ ಅಲ ಲಿಖಾಬೆವು. ಬುಘೇಕುಡಿಲ್ಲಾ ಜಲಿತಳಲರು 

ಖೊಬೊಬೆ ಉಳಡಿದಿ ಆಲಕುೂಕರಲ ಬೆರಿಕಾಜಾಭ್ಲಿಇಔ ಲೌರ್ರ:ಆರರು 

ನ ಲಿಜಲಿಜ್ರಶಿಂ ಆಕ ಉತತ್ರ ಆಟಿ ಜನಾಔವಳುಖೊೋಬೆಂಐ ಮಿಲ್ 

ಅಲಿ. 1%. ಬದಕು: ಹಡಲೌಬಲ್ಲ ಜಮಿಔವುಕುಖೊಬೆ ಆುಲ್ಕಿ 

ಅಟ್ಟ. ' 

೯. ಲಿ 

rr, 

ಯಣಿಜ್ಸಾ ಬ್ರವಾರಾದ್ತಿಶಾಯಿಇಂದೆ ಬರ್ಯಾ ಸ ಅಲ್ಲರಿಲಜಅಬೆಳಯ 

ಮ್ಲಾಜಿಸತಯಲ್ನ್ ಬನ ಬಬೆಖಾಬಜ ಲಿ ಬ್ರೌಲಜ್ಠಾಜರಿಕಾಆತೆ 

ಜೆ ಅಬುೂರಔ ಅಲಾ ಜ್ರರಿಅಾಯುಲ ಖಲಿ ಉಲಾಗ್ರಾದಿ- ಬ 

ಈ ಆವಾ ಎಜಿ “ಓರಿಅಲಾಧ್ಲಿ ೫5 ಶಶ್ತಿಃೆ ಜಃ ಲಿಜಔಂ೦9 ಜ 

ಖಾಲಾಯರುಕ್ಕಿ ಆರಿ ಭವನ ಇನೌವಾಲಿಜರ ಇಅಜಲಿ ಸ 

ಉಜಾಖಿಖಾಅಿದಿಲಿ ಲೀಜರ ಜೌಶಲ ರ ಜವಾರಿ ಬಂ ಫಲ ಜೆ ಖೆ 

. ಈಜು. ಲನ 99 ರುಜುಸರಿಲಿ ಆ ಅ್ಬೊಜುನ್ಟಿಆನ ಜಬಲಿಬರಿ. 

ಕಿ Om y RY FRG 

ಬಿಲ್ವ HL ಇಲಾಜಂಔಲಾಲಿ ಈಖ ಆರಂ ಅಜೆ ಅ್ರಂಯಲ್ಾ ಖಾಜ 

ಮ ತಾ ಹ ಈಸ ಖಿ ಗಾ 

ಅಜಿ. ಆಜೆಲೌಬುದ್ಧಿ ಗೌಲ್ರತಿಯಿರು ಅಬುೂರಹ ಬಿಜಾಜಾಬ್ಂ ಅ ಜಸಿ 

ಖಯ ಧ್ರಿಜಾಜಾದ್ದಾ ಜ್ಞೂರಿರಾ. ಬ್ಲತಿಸೊಕುಜಿಆ 

ಬೀಜದ ಜ್ರವಿಜದ ಜಿವೆಶಾಜಲೆ ಔಎಯಿಲರಿ ಈ ಅ 

ಖಾವಿ ಜು ಪ್ರಂಜಜಿಸಖಾಬ್ಇಫ್ಲಜೆ ಬಜುಲ ಖಲ್ಬಿಆಸೆ ಅಭಾ 
©) 

ಕಿಮ ಬೆ ಔಂಅಾಂಜಾಲಾಬಿ ಬಿಜ ಅದ್ರಿಅಸೆ ಖಾರಾ ಖಾಜಾ ರಾಬಿ. 

ಲಿಇಜುಜ್ ಬಂರಾುದ್ಧಿಲಂಯಶೌ ಬೆಣಲಬ ಅಬುೂರ ಜಾೂತಜತ-ಅಫುಲಆ ಇದ 

ಲಿಂ ಅ೮ಔ ಜ್ಲಮಬುರಂಂಔ ದೆರಿಕಳಾಜ್ದು ಆರಾಂದಿರು.. ಬಡಿ 

Dppyp?3 
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gq ಇ 

ಇ. 

|. 

ಗಾ ಇ. ಜ5ಎನಿಜೆಲ್ಟಿದಿ: ಕಸು ನಾ ಛ್ರಷ್ಟಾ7೦೦ ಸ ಆಶ್ರಜ: 

ಬ ಜ್ರಧೇತಾತ್ಥಿಉ ರಾಲಾಾಂಂ ಜಿ ಎರ ನ್ಟ ಳಾಲೀಕೆ ದರೂ ಔಳಿಲ್ಳ 

*ಬಿಖಿ ಜಿ ಉಡ್ರಾಖಾರಲ್ಟಿ ಜನಮಖುದ: ಖಾಲಿ ಇದಾ. ೨ ಅಜ 

ಬಿಎ ಧೈಜಾಜಯ ಸೊಸೆ 'ಅಬಲಿಔ ೬ -ಜಸಿಲೂಚಾ ಇರು ಈ ಜ.9 

ನಿಬಿಡ ಬ್ರಹಾಶಾಲಿ ಬರಿ ಿಲ್ಬಿಕ್ನಾಜಿ. ನ ಹೃತಿ ಾರುದಿಜ್ಜಾ, ಜೆ?ಕ್ಕಿಲಅಸಿ 

ಉಜ್ಜು ರುಡಾಂಜಿ: ಇನಿ ಅಚರಿ ಅಜಜ ರುಶೊಜಂಸು ಅಜಸ್ಸಿ 

ಇರಿವ. `-.ಅಠಾಜುಿ£ಬಿಕಾದ ಶುರ ಆಲಿ ಜರಿದ ನವಿ 
ಯಿಜನಿ ಲ್ವಿಜಾಲಿ ಬಹಿ: ಅಲ್ರಿ ಅನಿ ಎ ರಬೆತಲಿಐಲ್ಲ ಅಲಲಕಿತಿ 

ಲು ಜವ | "ದೆಶೆಯಲ್ಲಿ "ಅದರರಾಮುಲಶಾಯಿ 'ಪ್ಲತಆಬ್ಅಕು 

ಆಘಾ್ 6 ಇಲ್ಲಿ Jeo ಬ “ಡ್ರಾ ಪ್ರಿಂ ಇವಿ ಎ ನಾ ಜಲಾ ಲ್ 

ಲಿ ಅಯಬ್ಬಜ ಬ್ರಿಲಜಾಜೆನಿಕುಂಬೆ ಖುಶಘೂಬಲಿೀಉ ಈ 06೮5೮55 
೦. ದ ಓ 

ತ್ p ಲ - ತು 1೮ ಘೋ ಜಂ ಪಾರಾಬಹಾ. ಅಜ ಜರ ಜು ಲೀಅ: ಅರ್ ಇ ಜು 

೫G). 

Co 

Bare 

ರಾ 6 ₹ 

ಘ್ ುಶ್ಣಾ ಪಂಕ ೬ ಎವಿರಿಜೊವೆ ಅತಿ 3 ನಬಿ ಬಣ 

ಕ್ಕ ಪೆರಿ ವಿಜ 'ದಿಖೌಬ ಓಲ ರಲಿ ಅಣ್ "ಆ. 'ಲಿಜಲಿಸಿ 

«ಲುವಿ ಜರಜಹಾಜಾಜೇಾ ಅತೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಅಖಾರ ತ್ತೆ ಆಬಲಿಬ ೨: ಔಕ್ಷೀಅಗ್ದಿಆರ್ 

ಔಶುಲಿಡಬಿಜಖಾ ೨೮. 
“ಯಗ ಬೂಜುಲರಂಆ9 ಅಖಾರ ಮಖ ೋುಲಿಜರಿ 

ಈಅಿಕುಖೊೋಬೆ ಅಲಾಲ ಇಲಾಂಆರಿ ಬಲಃಅಲಿ ಜಂ ಅಮುಕಿ ಕ 
ಲ ಖುರಅಜಾಧಿಜ ಆಲು ಜರು  ಡಿವ್ಬಾಗಾಯೆ ಪ್ರಯ 

;ಖೌಬು ಅರಲ್ರಶಾವಿಜ3 "ಈಶ್ಲಿಖಲಿ ಕಬಡಿ: ಇಯಾರಲ 'ಜಾರೇಸೆಲಲ್ಬ 
:ಅ೮೫ಆಲಿ . ಯಯ್ಯಾಖರಔಕು ಅರ್ಟಾಉನ್ಚಿಣತೆ "'ಅಬೂರಡ ಜಊರಿಲಿ, 
'ಬಾರುದಿಲೂಯ ಅ ಡ್ಯ ಖಡಿ: ಮೂ SE ಲಲಿಕಿಬಲೆಲ. ಬಡೆದ 
ಬಿಲ್ ಜೀರ ಅಬೆ ನಬಿ (ಹಕಗರ ಮಿರಲಿಲಿ ಜಕಾತ್ 
ಅಲಾರರಿ) ಅಮುಕು ಎ೦ಿಜಲಿಬದಔ ಅಶಾಜಲಿ :ಜಲಿಲಾಲ್ಲ -ಜರ ಈಜು. 
ಬುದಿಂಲಿಜ ಬದಬಿಣಲಿಚೆ ಂಬ್ಬರಲಿ ಅಬ್ಬರ ಅಜಾಬರೆಆರಿ ಐ 
:ಉಶರಿ.ಲೇಕುಜ್ ಅರ್ಲೋಜಾನತೆ' ಅಲೂರ ಔಡ] ಅಜುೂರ 
ಬಲ್ಲ ರುದ. ಐಕಳುಜಜ ಖಔ ಬರಲಿ ೧:೫. 

ಆ ಯಹು ಪಯ ಟಟ 



9. ೮5 5ಎಲಿರನ್ದಿ: ಅಲುಲೂಲುಜೌಬಜಜಿಅಗೆರಿ ಔಬಿಲಡಿಕ್ಲಿ 6 -ಆಲ್ರಾಜಿ. 621 

ಅಲಿ. ಆಂ ಬಳಲಿ ಜೂಜಾರಾಬಲಿದಿ. .. ಬೌರಲ್ಯರ( ಈ. ಉ್ಕಜರಶಿ. 
ಅಲ್ಲ. ೮ರ ಜಜ್ಜಕೆಜರ ರಿ ಲಅಖೇಕುಔಲಾ ಬ್ರೆಬಿಕ್ಸುಬೂಯಬ್ದಬಲಿಕಾ 

ಆದೆ SSIS ತಲಾಲಂ ಡ್ ಇಲ್ಲಲಿಐಟಾಖ ಚೆ 

ಅಉ ಹುಳು ಅ9ದ. 
ಅಣ! ಟಿ. ಉಲ ಅಖುಜೌರಿರಿ: ಜರು . ಲಿಜಾಜಯಿಆಗಲಿ ಲೂ 
ಔಈ ಅಖಾರ. ಔಂತ ಜರೆಖತಿಂಯಲಿ ಕುಬಿ ಅನ್ದೆ ಅಪ್ಮಿಜಿ 
ಈ. ೪೮೮ುಂ೫ೌಔ. ಅಾಭ್ಬರರಡ ಇಲಾಖಾಶಾ ದಾಯೆ ಶಿ. 
ಟಿಎ. ಔಚ ಹಾಲ ಬೊಔ ಇಲ್ಲಲಿಐಈಶು ಸಾಬ ಬದಿಲ್ರಜಾರಂ ಅಸೆ 

ಅಶಖುಜ 6೦ ಜಾರ ಈೂಬಲ'ಲು ಅಲಾಲ ಅಬಿ 
ರಲಲ ಅರೆರೆಬ್ನ ಜಲಾಲ ಬಮಿಳಿಲ್ಲ *ಯೆಬ್ಬಬೆ ಪ್ರಬಜ್ನಬಲಿಕುಆಸ 

ಟಂ. ಅಬೊದೆ 9 ಜಜಖಮಿ ಬಜೆ ಅಲಿ ರಜಜುಬರಜ್ಜು ಆದಾ *ಲಾಲಆ 

ಖ್ಹಾಲಿಲಿಕಾಯಾದ್ದಿ ಆಳನರಿಕುೊಬ ಬಿಜಲಿಬ ಇಬ ಜದ ದೆದು ಪರ ಈ 

ಇಜಾಂಲಾಜ್ಲ್ಪಿ ವಿಶಾಲ. 
Eom. ದಲಿ. ಜಠಕಾುದ್ದರಂಬಲೌ ಜಟ. ಜಂನ್ಷಬು ಯಿ್ಯಾಖರ 8. ದೆಎಲಿಒ 

ಬಂರುದಿರರ ಗರಿ 'ಆರಿಶ್ರಲ್ರ ವ್ವ ಜಾಯಜ ತೆ ರರಾಲುಲಿಜಾಖಜಾರ 8. 

ಟ್ಹೂ..99 . ಆಶ್ರಾ 'ಆರಿಶ್ರರ್ನಿ ಬಲಿ 'ಬೂಲಉುದ್ದಿರಎಗರಿ. ಅಂಲಿಜ ಗದಾ 
ಬಿಖಸಜ ಬವಿಳಘುುಬೆ ರ ಘಾಬಮಲಿಂರುವನಾ ತಲುಲರಿ ಜಳ 
ಇಲ್ವ. 

ದಔಲ್ಲ.. ಆಲಾಯೆ ಬರೀತಿನಿ ಇಡೆಬ್ಬಚೆ 'ಪ್ರಲಕ್ನಾಬವಿಕುಅೊಬಿಂಡೆ ಸ್ಯಕ್ತಾಪರಂ 
ಅಶು *ರುಲಬಳಕಿಇ *ರಿರಿ ಕಂ. 



ಅಲ್ಲಿ ಅನಲೆ ಕಡ ಎಲು 
ಅಲುಬಾಯುಲೌಜಂಆಗರಿ '್ರಿಐಲಾಲಿದ್ದಿ 

'ಅಲೂರಿಶ್. ಬಿಶ್ರುಯಿ. 

ಈ ಬರೆಂಲಿಲೆಕ್ಕಿಯ. 

6: ಅನಿಲನ ಔರನಿಜಾಬ್ಲೇ ಕೊಳುಶಕೆಬೆ್ಟ. ಆಖ 5೮ ಇಲ್ಲಿಯ 
ಅಬೆ ಇಜಾರ ಲ್ಯ ಆಲಿಳಿವ್ರ ಅಪೆಜ್ಬಲಯ್ರೀಜ್ದಬವಿಳಸೊಬೆ | 
ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಲಿಕಾಜಾಲ್ಲಿ *ಲಾಬಾಲಾಲೌಅಖ ತಾಯ ಬಲರ ಅ೪೪ೂಚ ' 

6. ಆಣ. ಸವರುವ ಔಜ್ರನ್ಸಿ ಅಲರಿವಳವಳುಣೊಬೆ ಆಬಾರೆಅನ್ನ : 

ಜಲಿತಿಲ್ಲಿ ಅಡಿಬಟಸ್ರೌಳ್ಗಬನಿಣೀಸಿಂಬೆ ಅಲೂರ ಆಲ್ವಿ 'ಧ್ಯಜ್ತಾತ್ರರುಯಲ್ಲಿ ಉ ' 

ಛಊ. ಆರೆವಎಲ್ಲ ಅರಾಚರಿ ಆಬಿಮಿ. " 'ಬಂಕಾದ್ಮಿರೊದಿಶೌ ಅಶಾುಲಿ ಇದ್ದಿಜು ' 

ಜಬನಿಲಿ ಜೌರಾರಳಿ ಇಲ ಕಾದ “ಬಲ್ಯಾಕೆದರಿಲ್ಲಕ್ತಾಂ ತೆ. 
ಬು ಛ್ರರಿಭ್ರಯ ಲ್ಲ! ತದಲ್ಲಿ ಇಲು:ಆಾಹೆ ಜಮಿಲಿ ಜರು ದಗ ಲಾ 

ಅಅಯ ಡ್ರಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಬೂರಣಔ ಅಶಾಜ ದೆಬದಾಜಿಂಟೆ 6 ಅಲ್ರಠಿದಣ | 

ಪ: ಜದಿಬ ಎಜು. ಬಿಂದಿ 6ಲುಡೆ ಇರಿಬಳುಲಾದ್ಲಿಲಶುಜಿಂಲದೆಣ 
~ ; y ಇ ದಿ ದಬುನಿಲಜಲ್ಲ ಗ್ರಿಜ್ರುಲ್ದಿ ಅರು:ಅಂಅ ಬಿ. ಜದೆದ್ಳ್ಲ ಬಪಿಬಿ ಹ 

ಬು ಜದ ಎಲಾಅಲಟಅ ಎಲ್ಲಲಿಎಳಾರುಖಸೊಬೊಟೆ ಬುರಡಿ ೭88 

ಬ. ೮೦6೮. ಅಶ ಇಲ್ಬಲಿಎಆಾಕಾೊಲೊಜೆ ರ೮*ಐಬೌಬು ೨೮ ' 
ಲು ಈಕಿ ಅರಿ ಇಲುಈ ಅಯಲಸಂಯಂಡಿ ಲಾಜ ರಿ ಎಂ ' 

ಐ. ಐಳಆಗೊಂಬೊದೆ ಏುಲಿಜಲೌಂಿಯ ೦ ಆಬಾಲ ಅಜ ' 

ಬುಲಿ ಬವೀಕಿಲ್ಲಿ ಅದೆಬ್ರಬಲಿಳುಣೇಬ ಅಅಕಲಿಕಾಳೊಬಂಖ ಇಆರಿಕ್ಷಾ 

" ಕಾಲ ಬಲಲ್ಲೂ ಔಮಿಬಧಔಿರು ಜಡ ಖೊಂಲ್ಲಾ ಬರಿಬೆಂಐಆೆ ಅತು ' 



6೨.ಆ5೦ತಲ್ಬಯಿ ಇರುಬಾರುಶ್ ಸೆರಿ ದಯ ಆಶ್ರಯ” 093 

ಲ 

ಅಂ. 

`ಉಜಾಲೆ ಅರಿ ಅಲ್ಗರಿಲಔೌಜೀಗೊಬೆ. ಅಜಾಂಶುದ್ತಿಶಾಜಾಜಾದ್ವಿ ಅದಿ ಲಕ್ಷ 

ಕಿಲಾಹ ಜರಿ: ತನಿ ಅವೆಬ್ಜಿಬಬ್ರಜಜ್ಗಾಬಲಿಕು ಕುಖೆಂಬಿೋಖ ಅಬಲಿಪ್ರಿಜಲು' 

ಆಜಾಯಲಿ ರ ದೌಪರ ಅವಿ ಅಜನ ಷ್ಟಿ ಐಲಿಶಜಬರಲೆತ್ಬಆಔ, ಅಶು 

ಆರಿ ಕ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಪ ಜಾಶಾದ್ರಿಲ 8ನ ಅಪೌಶಿಲದ್ದೂ ವಿಚ್ ರಯ ಅಶಾ 

ಬಲಿ ಕಲು ಓಕ 3 ೫ ಬ್ರಲೆ:ಅಿಲಲ್ಲಿ ಎವಿಜಿ ೨೭ರ PE 
ಔ ಸ ಸಾರೇ ಧಾ ದ್್ ಮಾ ಘಾ 

«6ಬಿ ಇಜಂರರು ಮತೆ ಬುಜ. ಹುಕಿ ಸಾಚ್ ಇಲ್ಲ ಲ 
ಮ್ 

ಅಜಜಿ ಬಡ ಜಶಿಶ್ರಾಭಿಆೆ' ಖರ ಘೂಬಾಲಿಅಅು ಆಆಆ 

ಜಂತ ದಲೌಜ ಕಿಂಕುಾಶಾಂ್ವಿ ದeas ದಿದ ಜತ: ನಲಲದ 

ಇ ಾಖ್ನಾಟಿ ಬಿವಿ ರಶ್ನಾರನಶಾಡಿತೌಬಲ್ಲ. ಲಿಜಾಜಾಲಔ). ಅಲ್ಪ (ಕಾ 
ರಾಆಸೋಲೊಯ್ ಜರಾತ್ರಿಖಂ ಅಯ್ಯಾ: ಲ ಕಾಲದ ಆರ್ಬ್ರಠಯಂಲ್ 

ಅಜಚಔಜಸ ಜಾರು ಅುಜಬಿಖಾಬಂಯಶಾಳಲ್ಲಿ. ಲಿಡ್ಟಿಲರಿ ೨೮. ಅ ತಲಾ 

ಜಾಯ ಅರು ಅಂಖಾರಧೆಕ್ಟಿ ಜಲ ಬುಖಅಿಖ. $ ನ್ಯಾ ರಿಂ. 

ಅನ್ನಲಿ ಕಲಾ ಬಮಿಲಿಲ್ಲಿ. ಅಜೆಬ್ಬಬಪ್ರೀ ಏನ್ಸಾಬೆನಿಕುಣೇೋಬೆಂಣಿ 
ತವ ಇರು ಅಂಜಾಲೆಕೇಲ್ಲ ಸಕ ರಾಜೆ ಅಬಾರಶಲೆಲ್ಪ 

ಕ್ಯಜೂಡ |: ಇಲಯ ಲು ಆಗೆಕಲೊಲ್ಲ, ಜರಿತಿಲ, ಇದದ್ವಬೆ ಸಬ್ರಜನಾಬೆರಿಕಾ 

ಆಗೋದ ಯಲ್ಲಿ ಥಲ್ಲುಜಕುವಿ ಬರೇರಿಕ್ರಿಜ ಅಳುಅಾರುಲಲ ವಂ ಅಂ 

: ಈಶಾಜ, ಮ ಇಲರಐ ಈಕಡೆ ಇಶಾಡಿ ಖಲಿ ಅಯ್ಲ3 

ಇಂಗೆ ಇಂಬ. ಲೇಯೋಬುರಿ ಕಠ ಳುಣೊಬೆಳಿಹದ್ಧಿ ಜರಾಲಲ್ಜು 

5 ದೆಬಲ್ ಜ್ರಲಾಜಾಅ೬೮ದ್ಲಿ: ಬಮಿಂಲಿಔ ಪ್ರಲುಲಿಕ್ಕಿ ನಆಂಯಣಿ 

ಬಬ್ಬ ನೆಭಲ ರಿ ಲೌಶಾರಳಿ ಇರುಲಶೌಯ ಯಜ್ಯಾಬುರ ಕು: 
[0] © 

ಅರೊರಿತೆಲ್ಲಿಬ. ಉದ್ರಿ `ಬಿಂಕುದ್ಧಿಲೊಬಜೆ ಜಲಾಜಿ- ಯಧಿಕ್ತ ಎಡೆ 

ಜ್ಹಜೆ ಬ್ರೀಿಲಸ್ಮಾಬರಿಕಾಅಗೊಬೆಂ ೮೨ಲ್ಬ. ಲಿಲಾ ಉಬೆ. ಬ್ 

ಜಲಲ: ಜರಾಂ ಈ ಇಲುಡಿ ಪ್ರಬಲ್ಠಾಯರಿಕಾಖಕೊಬೊಣಿ ಲಿ 

ಬ ಜರಿ8ಲಯದ ಉಣಳೂಬಣ ಎ ಮಿರ ಅಳು ಡಿಲಾಖು 



೮೧, 

ಾ ಬನನಿಲೆಲ್ಲಿಯಿ ಇರುಲೂಲುಪೌಜಾಯ ರಿ (ೆಐಖಾಛಿದಿ ಆ ಆ್ರಬಿ: 

ಅರ ಜುತಶೌಂಯೊುಡಿ ಔಲಸಾಲಾಲ್ಲಿ ಅಜ್ರಾಯಂಸೊಜಸೆ ನಿಜುವ ಏಡಿ 
ಅಯಿ ಲರಿಲ್ರಾಖಾತರಿಃ೦್ಲ ರಐದ್ದಿಡೆ ಆಜುೂನಿಎಸಲಿ್ಲ ಇಲಲಿ 
ಮಖ್ಯಾಬುರ ಭಕ: ಖಿಲ: ಜ್ರಯುರಂಯದೆಶ್ಸುಡಿ: ಇಲಾಆ ರಲಲ 

ಇದೀರವರಿದ ಇಲಲಿ ಠಿಜೆಖೌಬುಲ್ಲ ಅಜ್ದನ೦ರಿಳ ರಿತಿ ಇಲುರಿ 
ಲ ಈ ಲಿಖುರಯಥಿ ಲೃಕ್ತಲ್ಧಿ ಬುಜಯಾಯ ಜ್ ಬೂದಿ 

. ಶನ್ನಿ9ರಿಜ ಈಟಿ. ಆರಿ ಅಲಾಟ ಎನದು. ಇರಾ ಈ 

ಅದ, ಬರಿ ಜಂ ಇದ್ದಿಲಿಂರ್ ರಾಆತೊಯ ಅಜಾರು ಬ್ವಲಜೌಯೂಂ ಲ್ಲಿ 
ಆದೆ ಡಿಎಲಾಆಲ್ಬ ಔೆಎಡಡರಿ ನಮಿ ಕಳಸ ಲಬಖಂಜುರಿ ಅಲ್ಲಿದಿರ ಲ 

ಕಣೊಬೊಟ್ ಅಜಔರಂಬಔೋ ರಿಂಕು ಕೊಂಬ ಎಈಜ ಜಲ್ಲಿ ಅಶು 
೪೨9 ಎಲ್ಲಲಿಎಳಾ ಕುಸೇಬೆಯಐಯೆ ಶುಕ ಎಜಿ. ಅಂ 
ಅಲಲಿ ಐಂ ಔರಿಎಕಅ ಇತಿಐರ ಇರುಜಲಿ ಬಿತಿಡಿ ಇರುಡಿ ದಕ 
ಅದಾರ ಜಾಜಾಂರ್ಸುಲ್ಲಿ- ಯಿದ! ಅಳೂಖಿ ಜುೀವ ಜಂ ಯರು 

ಲ್ರಜಾಢಿಕಾಲಿಲಾ್ ನಖ ಕಜೆ ಜ್ಜ ಲಿಆಲೀಖ. ಐಅಜ್ಲ್ಯದ 

ಅಖಾದ ನ ಲ್ಲಿಳುದಿಲ್ಲಾ ಅವತಿಬ್ಾಂದೆ 
ಕುಜ ದ್ವಿಆತೆ ಪ್ರಯ ಖರಧಜಜಗಸಯಿ ಲಾಕುಲ್ ಜತ ಅಣಸ್ಔಜಾ ಶು 

ಅರಬ್ ಬಕುಂಬುಲಿ ತಂಈದಲ್ಲಾ ಆವಿಖಾಶುಜ್ ಬಿಜ: ಅಬಲೆ 

ಕ್ಲ ರೆ. ಲುಡಿಕರಾಜುಂ ಅ್ರಲುಔಜುಬಿಎಜಾಜಗೆಯ ಬರಿುತಿಕಾಜು ಬೆ 
ಬಲಿದಐ ಆ್ವಖಾಯ ಜಮಿಬಂಯಜಸೆ ಭಿಜ್ಞು ಉಚತಾಜುರಿ ಶತಿ ಆಲಿಕುಆತೆ 

. ಅಬೆ ಈ ತಅರಿ ಮಿದಂ ಲಿಖುಬ ಜಾರ ಘೊಬೆಬು. ಅಲ್ಪೂಜೆ 
೮9 ಬುಶುಜಂಉ ಪ್ರಿಯ ಆರೇಲ್ಲಗೆ. ಬಿಎಲಿಟ: ಆರುಲ್ರತೂಯಅಕ್ಟ 

" ಅಜ್ಪುಶ್ತರಿಛೆ ಅಲ್ಪ ೨೬೨.0 ಉರಿ ಎ39 ಲ್ಲ, ಲಿಖುಬ ಲಿಜಾಜಾಭ್ಲಿ 

ಔಂಡ ಅಬಂರಟಿ ಜವಫೆಬುಯೂವೆ ದಲಿ ಲಿಮೀಲಿಜ ಜನ 

ಲ್ಸಬಾಖಾನಿಂಸಾಲೆಎ ಅಣಖಬುದ್ಧe ಅಧ್ಲಿಖ ಅಣಲಿಳ್ಲು ಆನಿಖುಔಳಬ 
ಬರುಸಲುಲಾಂಗ ಅಬ್ರಿದಿ ದ್ರಾ ಖಬಲನು'ಜ್ವಯ. ಲೆಜಾರ ಈ ಇಖಸೆ 
ಅಗ್ರಿ ಇನುರ(ಲಜ್ ಕಲ್ಬಿರುಜಾ ಔ ಶೌಬಲ್ಯ ಬರಾಲಾುಲಿ ಇಲುಢರಲ್ನಿು 
ಇನಿಕೆಎೊಪೂದ ಬಲಲ್ಲಳ್ಲಿಲಿನ್ಸಿ ' ಬಾರು! ಲ್ಲರಿಳಲ ೫೨೪ 



ತಾ ಆಕೇೊನಿತಲಎ ಅಲಬಾಮ ಹವಾಲ ೫ ಟಬ. 625 

K ಜಾರಬ್ಬಗದಿಲಾ Bp ಎಂಐ ಕೊಟೆ ಅನೂ ಕರಡಿ 
ನ ಇಂದಾ ಇ ಯು ಎದಿ ಬೆಡ. 

ಅರಾ. ಅಂಉುಜ್ ಜಮಿತಿನಲರುಖಬೆ ಔತ ಇಲ್ರ9ಾಅರಅಾಡಿದ್ದಿ ಜಿಅಳುದ್ಲಿಲೆ 

7 ಅದ ಅ೭ರಿಐವಾಅ ಡೆ ಉಂ ಅಲಿ] ಉಜಗಳಿಯೂಯ 
ಆಲಾ ನಲಿ ಉಶಾ ಲೂಂಸೆ ಆಮಿಂರಿಫಾ 0೬೮೮ ಊ ಸ್ಟ 

_. .ಔಶೌಟ *ಇರುಲಆ ಇರು 'ರುಲಜೂಬಬಸಡೆ ಅಮುಜಲಾ (ಲಲಿ 

ಅಣ್ಣ ಬಖರ ೨ರ ಅಲಿ ಬರ್ಮಪೆ'ಐಬಿವ್ಪಶ್ದಾಐ. ಲಿಲಿ ಕನ. 

ಅಬೆ ಕೈಲೂ ನತ ಎಯೆಟ್ಛಬದ್ರಬನಾಜಬಿಬ ಚೊ ಅಠಳ 

ಪಖುರಿಲ ಅಖಾಡ ೧ಣಾ ಔಲಾಬಿ. ಕತೆ "ಅಅಅವ್ರಿಚತುಅರೂರೀಸೆ | 

ಆಧಾ. ಅಖುಬ: ಬೃಲಿನ್ದೂ ಬದು... ಲಿದೆ. ಬಂಕುಿರೂಬಿಿ ಅಲಿ 
ಬರಿರರಿ ಬೈದ ರೂಂ ನಿಖುಜಂಯ ಆತಿ. ಕು. ಆಶ್ರಾಯಿಜತೆ. ಅರಕೆ ಈಶುಬಿ 

ಅಬಿ. ರಚಿ: ಲಾಜಾ ್ರಜ್ಗಾಬರೆಯಜೆ ಜರೆ ದಲಿ ಇರಿ. ಎಜಿ 

ಆ ಕಲಾಂ ಬಲಿ ೨ಯ ಸ್ವಲಖ್ರಬನ್ಞಾಜರಿಕಾಬ ಖು ಅಲಿಕುತಸೊಬ 

ಲಿ ಡರ ಎಅ್ರತೀಯುಲಿ: 23 ಮಾಲ ಜುುಖದೆಂತಲ ಕಚ್ಚುಲುಳುಳಯಲ್ರ ಅಶು 

ಆರ್. ಕುಬಿ: ಕಜಲ್ 'ಬ್ರಜಾಲಾ ಜಬ: ಅಆಜ್ಜಾಲ್ಲಿ” ಅಜಬಿರು ಎಸಿ 

ಆ ಅದಲ್ದಿ, ' ಇರಾಲಾಖೆ ಕ್ರುಲ್ಲಲಃೆ ಬಿಜು ಟೆಲಿ ಐರುಆ ಲ 

ಅಾದದಿದ್ಧಿ ಪ್ರಿಮೂಯದ್ದಿ ಇರರ ಬತೆರ ಅತಾ ಅಬಿ. 

ಅ... . ಆರರ ದಜ? ಕಲಿಲ ಬಂಲುಲ್ಧಿಲೊದಿಶೌ ಅಶು ಅಬಾಲ 

ಎಠೊಬಷ್ಧ ಅಬೆ: ಇಲ್ಬಲಿಐ ಅಲಿಕಾಅಕೊಬೊಂ ಮಿಲುಃಡಿ £ರಿಅಲದ © 

ಈ. ಜುಜಖಾರಿಲಿಜರಿ ಅಕಾಲದ, ಪ್ಯಸ್ಯಾಳುಲ್ದಿ ೧೫೦ ಅಠಲ್ಚಅಯ ತೆ 

ಇಐಾಾರಆಸೆ ಜರ ಅಆಲಿಲ್ಲಾರ ಬಿದ್ದ. ಜಲ ೧ನ ಮುಚ್ಯಾಲರಲಿ 

ಈಜ್ ಬಬ್ಲಿ ಜಮಿಂಶುಂಲ ಓಎಂಡಿಆತರಿ ಉರದವ... 

ಈ ಜರುಳಿವುರುಣೊಬೆ ಲಿಖಾಜಿ ಅಿಜಮಿಬೂಬ'ಬು ಆಜು ಬೆ 
1. 8೫ ೫ ಇ 



626 ಯ ಅರೊನಿಲೊಜಿ' ೨ರಾಚಂಲುಶೌಜಖಅಗೆರಿ ಲಜಲಾಲಿಕ್ಕಿ ಇ. ಆಶ್ರಾಣ- 

ಕ್ಹಿ. ಇಲುಆ ಬತಿರೊಜಾಲಿ ಅಲೂರ ೮ ಜಯಿಜರ ಈ ಅಬೆಬು:.. ಐದೆ 

| ಲೌ ಇಲುಆರಿ ನನ£ನ್ಮರುರ ಟ್ಟಿ ಅಖಿಔ ಅಜಾಾರರಾದಿ ಇಲುಡಿ ಅರ 

ಚ ಅಲಾ ಅಡಿ “ರಾಲಿ ಆಖ ಜಮಿಶಿಪಉಖಸೊಬೆ ಅದಾರ, Wi 

ನಿ, ಬಿ ಅರಳ. | ಜಣ ಆರತಿತಉಲಗೊಜ ಅಕಾಲದ .ಕುಲ್ದಿಬಿಲ 

| ಹ. ಎನಗೆ ಇಲ್ರಿ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಲಾಪ ಹ. 

೫೨೦೦ ಅಭ್ರಿಸ್ತುರಲೂರ ಜರಾ, 

ಐ... ..0 ಸತ್ "ಶಾ ಕ್ ಜಿರಲೆ] ಆಮು ಅಬಲೆ: 

ಅನ ಲ್ಧಿಜೆ ಇಂುು ಬುಡಿ ಜಖಂ ಕುಡೆ de ಜೆಐಲಿಟ 

ಜಾಜುಷಿರವವಂವಾರ ಸ ಆ ಇರಿಆೆಇಲಿಆಸೆರಿ ಯ ಜಮುನ ಅಲಿ 

ಬ್ರಬಬೆಬರ್ನಾಬಲಿಕುಂಬ ಎನಿ ಶಾತಾಯಿಅಗೆ ಇಈುಟಿ೨ ಇಂದ ಧಿಕ. 

ಜಲ ಆಲಿ ಅ ಶಬ ಹಿದೆಬ್ಬ೭ 1 ಈ ಅಜಡಿತ ಲತಾ oy ಅಜಜ ದು ಧ್ಯ 

ಜ್ವಾಂಲಿರು ಐ ಬ್ಯಾ ಸಲದಿಲಲ್ಲಿ “ರಲಿ ಜಪ ಒಸಿ ಜದ ಕಲುಲ 

ಉ. ಹ ಎಂಭ ಬಲಿ ಉತಿಜಾಯುಲ್ಕಿ ಅಲರಾಂ ಯುರಿ 

ಇಲಲ ಗೆ ಔಬಿಲಿಲ್ಲ್ನಿ ಇಲಾಜಂರಿಶಾ ಅಶ ನಬ ೮೮೯೧ ಔಯ 

ಇ. ಅಜಾ ಬೆಮಿತವಿಲ್ಲಾ ಪಡೆ ಆಾಶುದು ಜರು. ಕಲಿ ಎಲಾ ನರಿ 

ಅಎಖಾದಿ೨ ಅಂಕು ಅಶುಔ ಜಲ ಛಜ್ಞುರಿಿಜನಿ ಇಮುಬಲ ಜದ ಆಅ 

ಆ. ಉರ್ರಿಬಿಬಿಜ್ ಯರ ಈ ದಿಶೌಟಖ” ಲಾರಿಗೆ ಲೂ ಅಕಾರ 

ಅ ಅರಿ ಅಬೂ ಅ ಅಜ್ಜು ಲಔ ಉಶ್ತಾಉಲಿ ಅಬು 

ಎ ಎಖುಲ ಜಲಿಶಲಾಬಡ "ರಿಂ ಇಲುಜರಿ ತ 

ಅಜ್ಳೌಲುದ್ದಿ ಲಾಲ ಜಜುಂರಔ ಬಳಿಕೂರಜ್ ಬಿದಿ 

ಅಂಬಾರಿ ಖೌರುಲಔಿಜ ಬ್ರಯಾಬುದಿ ಛಾಮಿರಅಜಜ: 

ಅನ್ತ ಲಾಲಾ ಲಾರ ಲಿಜಖಾಔ ರಿರ6೬ಬ 

ಬ್ ಜಜ್ಞುಕಲಿಬುರ ಅಲಿ 

ಿಲಶ್ಞಾಜದ ಧ್ಯ 

೧೫೧. ಅಳಿ. 

ಬಧಿಆರಾಯಿಆ್ 

ಅ. ರುಬಾರಶೆಡಿ ಬಲಾ. 

ಊರ ಈರಿ ಜಢಿಲಾರಾಂಜುರಿ ಬಿಬಿ 
೮% 

ಆಲಯ ಚಲಿತಿಲ್ಲಿ ಅಲೆಬ್ಬಬಜ್ವೌಬಸ್ಗಾಜಲಿಳುಗಂಬ ಚುರ ಈಬಾರಿಳುಖು 

ಅಧ ಅನ್ನಿ ಉಖ್ಯಾಬುರಿ ಮೀರ ಈರಾ. ಬಾಲುದ್ಧಿರಂಖಲ್ ಅಶು 
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ಡ್ರಾ: 

ಕ್ಯ 
ಟಿ 

ಕ್ರ. ಅ ರಾ 'ಆಕುಆ ಲತ ಇಲ ಎಡವಿ ಳಾ ಜೂ ೦೮... . ಎನೆ ಲ 

ವಿಜ್ ರ ಅರೂಖಕಾ ಕನು ಕೀ ಲಿಲುಃಂದಿ.. ಬಜಾರ 

ಎಲಿ ಹಾ ಅಲುದಿ ಔರು ಆಲ್ಲಾಲ್ಬುಲಬ್ದುರಿ ಆರುಂರುಢಿ ೮೮೮9 

ಅ.ಈೌಂಜಾಳಾ ಎಬಿ ಐ ಫತ್ವಅಾ, ಕಪಿಲಾಂ. ಲಿಶುಬ್ಬಾಕ್ತಿ 

ಬಿಜಿ ಈ ಕ್ರಾ ರಶ್ ಲಯಳಿಜನಸ ಅಖಾಟಶು ಬಿೂಕುಂದ್ಧಿಂ ಲಬದ್ಗರಿೀಿಆ ಈ 

ಲ ಜಲಿಉಲ್ಬಜರಘ- 

ಯಜ ಉತಾರಾಜರನ್ನ ಜರಿ ವಳುಲೀಂದೆಳ ಅಮುಲರಿ ಖಲೌರೆಆಜಾ 

ps ಐ ಅ್ರದಾರ ಜಲ್ಲಾ ಊಲಾನಿಸಯ ಇಂ ಉದು ಯೌ 

ನಂಬ ಅಲಾಲ ಔಖಡೀಸ್ ಬಳಲು, ೧ರಿಲೂಜಡಾ. 

ಅರ್ತಿ 58 ಅಂಜ ಕದ ಜರಿಲಿದ್ದಿಳುವಿ ಈರಿ9 ಲಿಜು. ಅಬು 

ಅಶ್ರಾಜಲಿ ಚ್ ಅಿವಾಖಲಐ ಲಾಭಿ ಗಂ. '' ಜಲಾ: ಯಡಶಿನ್ದಿ 

"ಅಯಸಲಜ್ರೌಅಕ್ಟಾಯರ ಕಾಯೊ ಲಜ್ತಾತ್ರರಲೂರು9 ಅರಾಲ ಔಂಂು 

ಜಡೆ ಬತಲ ರ, ಉತ, 5 
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ಹ್ಯಾಂ 

ಗ್ 1 ಔರು | ಡ್ನ | } kWh 3 

i , pS 

: 9೮5 ರನ್ರಿ ಉದ್ದಿ ಔಚ 

ಈೊಮುಜಿಎಟೆಕಲಿ ಡಔಡಿಜಾದಲ್ಲಿ 

ಅಲತ್ಸೂಲಿಘ ಅಕ್ರಣಿ. rg 

[2 ಅಕೊಲಿತಲ್ಮಂಿ: 

ಅ ಜಲದಿ .. ಬಾಲನ ಬುದ್ನಿ `ಅಂನಿಯಿಕುಣೊಬೊಯೊ ಸಾಲೂ 

ಸಾಲೆ ಬಮಿತಿಲ್ದಿ ಅಐಚ್ಸಬೆ ಬಬಲ್ಫಬವಿಕುಖಸೊಬೊಯ್ಪ; ಕಾಜಾರಿ 

ಇ ಎರೋ ಇಖಜಬೆ ಪ್ರ ಪ್ರಜಾ ಇಬಿಣಾಗೊಬೊಪ ಇಬ್ರ3ಖಲ್ಲಿ ಜುಖದೆಕಈ 

ಗಾ 

ಇಂ ಬಹಿ 2೮೫ ಅಜೆ ಲಲ್ಲಿ ಘನುದಬಬಳುರಿ ಎ೪ಭ ಆಫ 
ಕ್ಯಲಾಯ ದಕ್ಕುಲ್ಲಿ ಅಂಬಿ ಬ ಇಲಾರ ಜಲ್ಞ ಕಭಾಯ ಯುಶಿಲ್ಪ 

ಇಯೆಬ್ಬದೆ ಬ್ರಬನ್ಸಾಬವಿಕುಜಸಅಬೆ ಅಚಾರ ಆಲ್ವ ಕಶ್ಪಾತುಕುಯದ್ದಿ ಸಾತಕ | 
ಉಾಲಾಯಯಿಕ್ಲಿ ಇಲ್ವ. i 

ಜಜೆಬಿದ ವಜಾ ಲಿ ಅಯದಿಲಳಲಿಅಡೆಲಿಕ್ಷಿ ಪೌರ ಜಹಿ 

ಬಿಜಾ 'ಬಮಿತಲಿರೌ ಲಲಿಜಖಾಲ್ವಿ..€ ಇಲಲಿ ಅ್ರಜಾಲಿಶಾವಿ ಕರೆ 'ಲಿಐು 

ಅಲಿ ಆಅಲ್ಣಲಿಆಾಜಾಲ್ಲಿ ಇರರ ಅಂ (ಇ. 'ಅಿರೌಅರುಡಿಲಾ ಅಗ 

ಲಿಜಾುಔರಿ ಇಲುಂಉ ರಲ, ಬಳ ಉರ ರಿ ಅಶ ಜುಜ್ಸಾ ಬರತ್, 
ನಜ ಕಳ ಅಇದಾರಿಅಖ೦ ಔಜಳುದದಔ ಲಿ5ಬಾಂಕ್ ಬಿರಿಸಿ 

. ಪಿಲಿ ಐಠಬ ಮಿಜ್ಯಾಖಾಆತಿದ್ಧ:ನಿೀಟೆಳ :ಹರರಿ. ಜಲಜ 
ಘ್ ಷು ಧಮ ಕದಿಲ್ರುಖಳು 'ಬನಿಕ್ರುವ್ಲಿ ಕಾಲ ಖಲಿ ಆಳುಲಜೆ ಬಿಲ್ಲಾ ನಿರಿರಹಖಲ್ಲಿ 
ಬಮಿಂರಿ್ಣ ಲ್ರಿಲಲಿಶಾಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಯಾರಿ. ಅದ: ಜಲಕುೂರಐಸ 

ದ ಅರುರಿದಿದು ಖುಲ್ಗಿದಿ೦ ಸಾರೆ, ಅಳತೆ. ಹಔಐಾಲಾಖ' 



ಅ ಬ೮$೦ಕ ಐ. ಮಧು ಶೌಬಬೆುಲ ರದಿ. ಇ. ಆಸ್ರಾಜಿ: 629 

ಬಿಬ್ಲ್ಲ ಜಠಔೆರಚಾರ6ಜಾಜ) ಬೊಕ ಅಜಾಕಿಕ 009 5 
ಬಿಬಮಿಐ ಲಿರು ಜಾಜರ ಅರಿಆವಿ ಮುುಅಸೌೋವಿಪ. 
ಪಿಲಿಜಲಿಲಿ ಖಿ ಮಿಫೆರಯಖೌಬು ಎಲಿ ಮುಲಿಜಕಿ ರಡ 

ಶುಬಿಳದ್ಷಿ £ರಿನಯಸ ಜಲಾಬರುಇಾ: ಅುಡೆಲ್ಲಾ ಕಲಲಿ್ಯಬಲಲ್ಲೂ ಜರೆ 
ಅಯ್ಯಾ ದಶ್ರಾ ಜಾ ರುಜುವಿಜಾ ಮಶ ಬ್ರಹ) ಜಾಜಾಯ ಅಕ್ಕಿ ಅಜ್ವಅಜುಶಾಜಯಲ್ಟಾ 
ಆ ಬ್ರತೆವೀಸೆಬವ '್ಯದುಶು 8 ''ಬುರ ಕಾಅಾಜದ್ಣಿ; ಅಿಲ್ರುಅ 
ಅಮಿರಜುಬಇದ್ಧ : ಈಳುಮಿಕಿಜಾ ಅಮಿರ ದ್ಲಿರಿರ ಈ ಜರಾ ಅಂ 
ರುರಾಲ್ಧಶಜಾ' ಯಕ್ಷ 'ಜ್ಹಳಾಲಿಅರ್ರ ಅ ಅರಿವ ನಿಕುಣೂಬೆಂಐ ಅಜಬ್ 
ಜಾರುವ ಅರಾ ಆರಾಂಗಲಾಯ 'ಅಶೋಲ್ಸಲೆ `ಅಬಿಜೆಶಾಂಲ್ಲಿ ಜ್ಬಕುಲ್ಲಿ 
-ಔಾವಿಂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಜಜಸಬಿ ಔರ್ : ಕೀಲ ಲೆಜುಲ್ಮಿ ಲೌಬು' ಔಃ 4 

ಲಾ ಅಕ್ಕಡಿ ಜಲಾ ನದಿ ಜೆಣು' ಬ ಐವಿ 
ಕುರ್ ಖರ ' ಲಿೀವಿಬಮಿಲಿ ಅಕುಬಶುವ ಲಿಲ್ಲುಡಿರು. 
ಭ್ಲರೀಲಜ ಛಜಹುಬ' ಬುರಂಜಾಜಾಖಸೆಲ್ಲ ರಮಿಲಲೆಣಅಾರಾಖಲ್ಲ ಜಂಬ 

1 ಬರೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಂ `ಬರುಜಾಎಜುಈ : ಬರು ಈ ಈ ಇತಾಂಉಂರಿ 
ಅನು ಬನಿ ಬದಕು” ಜಲಯ ಬರಲ್ಲ ' ಪ್ರಿಟಿಕ್ನಬೆ'ಅದೆಬ್ಬಜನಿಳುಆ3 
“ಜರ ಬಿಜಾ ಹಾಸೊ “ಅಅ ಇಲಾದ ಕಯಯ ಬಾ ಜೆಜು 
ಖದಿರ "ಬರಿ 1 ೧.೪3. “ಜಡ ಬ್ರಬಕ್ಸಬೆ ಅಣಿ 
ಬದರಿವಿಆಾಟಿ ಅಖೂರಣ ಅಲಿಜಅಾಲ್ಲಿ' ಬಪಿ$ಬಿಯಾ 'ಅಬ್ರತೀಲಕಾ 
ಇಲಾದ ಬಮೆಳಿಪುಳುಖಬೆಣೆ ಲೃಜ್ವತ್ರರಾಯಾರಾಧ ಜರಎಲ್ರ್ಬಂ ಎ. 
ಆಟಿ 0೦ಸಿ ̀  ಪ್ರಬಿಜ್ಞಾಖ 'ಅಡೆಜ್ಞಜಲಿಜೀೊಬ ' ಔಮಿಎಲ ಲು 
ಅಬೆಪ್ಪುಛಿ ಜರುಾಲಿ ' ಬಹಿಟ್ರಉುರೂಯಾತ `ಈಕೆರುವ್ತುಶ್ನಲ್ರಿ "ಲಜ್ 

. ವಾಜಿ ಐಲ? ಅಬಾಲ ಆತ ಅಂ “ಅಮಿತ. 'ಅಿಶುಬ್ಬುದಿ 
ಆಲಿಜಿ ಜಲಾಂರಾಜಿವಿಉುವ 1 ನಿಖರ ಇದೆಬ್ಲದೆ 'ಬ್ರಿಟಿಕುಜಲಿಳು ಕಬ 
ಅಖೂರಔ ಅಶ್ಟೆ ಜಲ್ಷಿಕುಕಾಜಾರ್ರಿಜಲಿ ಅಲಿದ್ ದಿಶಬ 6 %ಲಉತೆ 
ಅಬಿ ಬ್ರದಿಖಮಿಟಲಾರೆನಿ: ಅಜಾ ಬಿಐಲಿ ಅಲರುಬಾಲೆ ಇಲಿದ 



69 ಅ3ತ ಮೂಚದಿವಿಟಿಬರಿ ಕವ 6 ಆಜಿ, 
ಆ ಎಹ್ 530 ಆಡಂ? ಸತ ಟಃ "ಛಿ" ಅಕ್ಕಿ ಶ್ರ 

ಎ! 43 4 

ಇತರ ನ” ಕಿತ ನೆ ಓಜ! 'ಉ್ಯಾಲಸಲಲಲ್ವ ಔರ 
ಹ ನಲದ ಬ್ ಕರತ ಆಲಾರೆಬಿದುದ್ಲಿ. ಆಳುಲನುಲ | 

ತಿ 
| aR ಹುಸಿ. ತೆ | 

ಉಲ ಭ್ರ್ರಥ ರಾ ಈಚೆ ಜಂ ಆರಂ ಆರರ ಥಾಶಾರಾಶಾ 3 

| ತ ಆಚ ನಶ ಆಗೆ ಅಲೆ ಲಔ 1 ಐಲ ಇರಾ ಈೆಪಿ 

dE ರ ಆಲ ಕರರ 6೮ ಬಿಜಾ ಉಲಿ ಅ ಅಮಿಂಕ್ನಳೆ.. 

೫. ಬಠರುಲ ಲೆದು ಆಳುೂಖಾನಿ ಬಿಬಿಎಂ ಖಿ 'ಬಾಂಲದರುಲ್ದ 
ಜ್ಯ ಜಿ. ಲ್ಲಿ: ೊಅಿಜಖಿಬ್ಲೊ 3 (ಗ್ರ ಹಡಿಅಗ್ರರ್ದಿ 'ಲಿಜ್ರ nui | 

ಗ ಕೆ ಶಾ ಜನೆ ಅಲ್ಲು ಹಂ ಇಅಲಾಬರಆಲಿ ೪ ಖಾ ಆಸು: ಡಿ 

ಆಲ ಭುರೆ ಲಿ ಧನ ಗಿ. | ತ Wie Hay 

ಅರಾಟೆ" ಲಾಡಿಗೆ ರಿತಿ ದಿಎಡಿ. ಉಾಸಾಹಾಯಔ ಅಟ 
ಇತತ ಅರಿ ಲಕಾ ಉಜತೆದ್ವಜಾಲಾ 'ಆಲಿಜೂದಶಿತೆ ಚಬ್ಬಿ 
ಧ್ಯ ಜಬ, '' ಔಡಟ ಅಶ್ಲುಘ್ಬಿಲಿ 6ೆಲ್ಟಲ್ಸಾ 'ಉಜ್ಛಾಣುಬಿಬಲ್ಲಿ? "ಇತ 

ಚ್ಯಾ ವಾ್ ಕಲಿ: Boe C೨ ಿಿಲ್ಟಿ ಇಲಿ ಬರಾಬೌಲ ಆರಲು Te 

ಇಇರಿಎತಿ ಔಜ399 ಲಿಯಾ ಭಲಿಮಿಲ್ದಿ ಆಂ. * ಗ್ 
ಖೌಲರ ಔಯ ಅಂದ ಉ೦ರಿಕ ೮. ಬರಾಲಾತರಿಔ ಯ್ಯೌಲಾ 

ಸ್ಪ ಲರಿ ಬ, ಅಂಡದ ಖಾ ಪೌಲಿಅಜಾದ್ರಿ, ಒಲಿ ಹಿತ 
ಯುರ ಅ ಓಂ ಈರಾ ಆಗಲೂ ಲೌಲವಾಂಜಿ ಬೆಐಲಉಜಶಾಲ್ದಿ "a8 

ಯ್ರಧಾರ್ಮಂಲಿ ಅಭ್ಶೌಲುಲ್ಬ ಬಲಿ ಭುತಿ ಇದ್ದಿರಿ ತತಾ ಬ್ಲ 
ಸು 1 

9.೧ ೮ಐಆನೀಸಾಬದಲ್ಲ ಅಲ್ಪುಅಸಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆರನೆ “ಶಬ ಕಬಿ 
ಲಿಜಾಂಜಾತಿಲುಗೇ ಆಜ ಜಂ ಇ ಆಂದೆ ರಾಣಿ ಲು 

ಖಲ ಕೆಕ್ರೂಧಾಧ ಇದ್ಲಿ ಉ೧ದ್ಲಿ ತೆ ಪ್ರಿಟಜ್ಸಾಬೆ. ಅಹೊಬರಿಕಾ*ತೆ ' 

ಬಿ. ಬಂ. ' ಬೆಆ ದ್ವಂದ್ವ ಬಾಬನ ತರೀ" “ವಿಬವ 



PS ಅರೊನಿಲ್ಷಂ: ಕೊ ಂಬೆಕಾ9ಿ ಟ್ರಿಜಿಲಾಲಿದ್ದಿ ಆ ಆಕ್ರಲಿ. 631 

ಪ. ಅಲಲಿ ಅ ಇಜುಅಜಾಂಬಿೊಬಾರಿಲ್ದಿ ಅಲ್ರರೆಶೂಜಿೊಬುಲಿ್ದಿ ಜಮಿ 

೨೨೭೧ ಬಲುಖಾಂರಿ ಹಿಯಾಂನ್ಲಿದೆಆರಿ ಆಆಾಿಬಬುಂಲಖ 
- ಅಲುಧಿದ್ದಿ ಚೌೌಯಿತು ಜಾರ ತ್ಾ ಪ್ರಬಜ್ಞಾಬೆಲಿಕುಃಸಂಬೆ ಅಲಾಲಔ 
ಬಖುಖಯಿ ಹೌೇಎತ ಇದುಲೂಜಾಖ'ಯ6. 

ಕಾ ಲಿಇಲುಖಿಣೆ. ಅಪ್ಪಿದ. ತ ಜುಲ ಇಲಾವಿಐಲ್ಲಿ ದ್ವಿಜ 

ಈ . ಉದ್ದ ರಔಕವಿ ಆರಿಪ್ರದ್ರ ಜಿುವಿಬಮಿ: ಮಯ್ಯಾಭುರ ಜಲಲ. ಇ ಲಬ 
ಕ ಬಪ್ರೌಜ್ಸುಲ ಆರಂ ಎಲಿಖಿಜಿ - ಯೌಲುಂಯ ಇದ್ದ ಅಮರು ಯಲ್ಲಿ ಲೀ ೭೨೫ 

| ಅಯನ. ಪಾಶ ಆತೆ: ಇಧೇದಾರತವು ಅರುಖುಲ ನಿಕ [= ಜ್ ಜಾ 

ಬಗಲು ಪ್ರಶ್ಟರಿಗ್ರ ಇ 63 ಖಾಲ ಟಲಜಲ್ರತಛಲಸೆ ಇರು] 
ಸ e ಅಲಲ್ಲಿ. ಕುಖಾನೆ ಜನಿ ಬರ ವ ಬ್ರ ಲರು ಬಜ್ ರಾಜ್ 

ಅ... ಬ್ರಿಯಿದಿಛ್ರೆಆಗೆ ಕುಲಜ: ರ ಜಲ. ಬಳೂತಿ. ಬಜ 

ಅಜುಅಳು ಶುಚ ಅಲ್ಲಲ ದುಡಿ ಬ ಜಾರ ಬಔ53 ಭಾಂಡ. 

ಣಾ. ಲಿರು ಬಿರುಆಲಿಜ ೦ ಆ ಅಬೆಯಅಬುೂರಈ ಇ೮ ಅನಿಲ 

ಸ ಅ ಖಸ್ರಎಬ್ಯದಿ ಆಅ ಲ ದಿಬತ ಅಲಕ್ಷ ಈರುತತ. ಜೃಳಲೆಸಔಲಾವಿ ಜರಿ 
a ಜಸಿ. ಬ್ಯಾಳಿ ಒಎರರತ.... ಅಜ್ ಗಾಬುಕ್ರಿ ಉದ್ಬತ ಬ್ರ ಬಪಿರೂಜಾರಿ $ಲಿಜಾ. ಆಕಿ 

ಅಲ. ಇದಿರು ನಯತಿ ಲಲ ೨೨೦%. ದಿ ಅಾಲುಅ ಲಮ ಅುಜು 
ತ್ 64 ಲಾಲನೆ ಬ್ರ ಐಡಿ ೮ಬಿ ಖರ ಪರಿ ಇಬರುದಿಐರಿ. ಜತ 
ತ ಲಮ...  ಅಶಾಜಾದಿಲ ಬಜ: ಬಮಿನಲಿಜ್ದಾ ಇಂಿಜಾರಾಂಯ ಆರ್ಟ ಬಲಿಪ್ರು 

, ಹೊಂಜ್ಞಾ ಓದೂ ಆರಿ ಛ್ರಿಯಶುರಿ ದರಿಜಶಾಳ ಗತೆ ರತಾ 

 ಈಣಶುದರ ವ ಆನಶಾಖಿಯ. 
5 ಘ್್ಫ ೫ 
೩11 ಫುಲೆ | hb, 

J 

ಈ |. _ಆ5ನಿತೆದ್ದಿದಿ. ಜವಾರಿ ಅ5ಡಿ ಖಶುಜಾಲ್ಲಾರ ಲಔ ಬಿಜೆ 

: ಅಂಸೆಶುಠ ಅಳುಮಿಈಿ ಅಲನ ಅಕ್ ಮಿಲಿಂದ 
Ves ಬನು ಲಜಾಃಲಾರಿ. ಅಕುಔಜ3 ಲಸ್ಲಘದಖಬ್ದಾ, ಲಔ ಣಿ 
ಕ್ ಖೊರೆಜಲಿ. ಅಿಭು, ಉನಿ ಅಮುಕಿ ಆ ಖಕ್ಲಿಲಿತ3ಜುಿ. ಬೆಕು ಈ 

ಐಕುಅಜ] ಮಿರ ಜಲ ಜ್ಞುಲಜನಾಖಯ ಅದಾರ ಬರ್ತಾ ಬಾಅರಲ 
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ಘೆ ಂನೂಜಡಡೆ ಲ್ರಉರ್ನಿೂಖಈ ಈ ಲಲಿತುಳುಲ್ಲಿ ಅರಳು ' 

ಇ ಇ ಖಿ - ತ | ಕ್ಸ್ ಎ ೫. ಇಟ್ಟೂ 

೫ ಆ5ರಿತಿಲ. ಕೊಡ ಕಡಬೆಂರಿ 6ಷಆಧಿರಿ ಎ ಆಜ್ರಿ: 

ವಿರಿ ಬೂಸನಿನಿ, ' ಇಲ್ಫಾಲು ಊಂ ದಔ ಅಈುರೇೇಲು ER 
ರೊಕೂಜಜಾಚ] ಇಲುಲಿ ಡಿಲ್ಲಿ ದಿಖಾಜಿರಿ &ರ್ರ೨ಲಾಲ್ರಿ 5556 

 ಜಮೆಲಿ ಜಗಾ ಚಾರೇಬಾಧಿ ಅಲವಿ, "ಬಜೆಪಿ ಆಕಾ 
ಎರಿ ಜಿಕುಲಜ್ ಡಿಜ್ತುಬುಬಜಾಂಧಾ ಜಿಂಯಿ ಭ್ಯಾಲಾಬನೆಲ್ಯಬವವಿ 
ಜವಚಿದರಬಿಜ್ ಬರಿಜೆಬರೂ ಆಜು ಔಲಿಬಜಶುಜಿಃ “ಏಜ 
ಅಕುಡಿಲಾ ಜವಾರಿ ಜಲ ಅರು ರಲ್ಲ ರಜ ರೆಜೆ 
ಇಲ್ದ ಇರುಾಗೆಲು ಈ ಅಕುಕ ಎರಿ ಚೂಟಿ? ಒಜುಲಿಲಿ 

. ಅಜಾ ಥಶ್ಲುಣಾುಬಿಖು ಬುರೇಅಜಾಜರದ್ಲಿ: ಅಲಲದ ಆ ಕಜೆ 
ಇಲಗ ಬುಪುಖ ೮ (ಲ್ಲಿಶ್ನಾ ಎಲ್ಪಲಿಅಂ EOE ದಬ" ಅಲಿ" 

“'ಔಟಸಂಬಿಜ್ i ಎಡ ಅಕುಂನಾ ಖಾನನ 
ಬುಖಾಜನ ಅಣ ಅಖಿಲ ಔಜಬ ಮ £8 ಈ) | 
'ಔನಿಲಾಔರಿಉಜಾಹಕೊಂಾೆ ಬಿಕುಲನೆಅುಬತೆ ಪಲ್ ಲಔ ಅನಲ. ಕ 

ಅಂಬೆ ಎಠೂಣಜಲ ಬಜೆ ಐನ್ ಜರು ಅ೭ಐಬೆ ಉಕ 
ಅಲ್ಲು ಇರು ಲಾಲಿ ೨5. ಎಂಜಿ ಅಲ್ಛಾ ಉಲ ೭ಬಿ 
೨೮೮ ೮ಬ 855 ಬಿಜಾ. ಒಂ ಲ್ಲೆಶ್ನಾಯ ದತ ತಂ 
ಬ್ರಲಿಶೂಜಾರಿ ಅರೆಜಳುವರಅಲದರಿ ಖೊಲ್ಲೆಅ್ನಲಿಬ್ಬಖಾರಿ. ಎಲರ ಅ 
ಲ್ರಿಜರಿಔ೬ಸ ಎಅಅಕುದಿ ಜರಶ್ತಾಲೂಡಿರು. ಅದತ ಅ ಜನ್ರ ಔಡ 
ಖ್ಹುದಿ ಕಣು ೪ಬಿ ಇಅಲಿಕ್ಸಿಜ್ದಂಅಾಲಿ ದಿಶಿ ಬೆಲಾ, ರಜಾ 
ಕುದರಿ. ನ'ಶಿಬಲ್ಬಿಕ್ನಾವಿ ೫ ಅಅತಕುಬರಓ ರೀ ಔಔಸಿತ ಲಿಣ ಲಿಜಉಡಾ 
ಲಿಂ ಜರುಶ್ಪ್ದಲ್ದ ಕುಠಿಸೋದ ಲರ ಬಲಿ ಕಠಿೊದಳ ಅ್ರಕೂದಿ 
ಔರಿಕಾಜಾಂಸಲ ಅಲುೂಜುಲಿ ಕ್ಯಲ್ಬುಣಾಬಿಳು ಬಿಬ್ಬಿ ಆಣೆ 
ಅಬುಲ್ಲಿ ಅಜ ಂಯುಲಿ ಅರು ಬಿದ್ದು ಿಕುಅಿನ, ಶುಶಾಶುರ ಪಕ್ವ 
ಬ್ರಿಟಿಕ್ಸಾಬಲಿಕುಣೊಬೆ ಇಲೂರ ದಿ ಆಲಿಸಲು ಲಖಿ ಇರು ಬು 

' ದಜರಎಂ್ಬ' ಕುಠೀಸಲಿ ಬಲಿಖಲಲರೆ. ಅಠ ಜು ಜಲಜ 
ಅಶಾಾಬುತಕು] ಬಬ ಅಳದ ಐಶು ಉಲುಣಳಲಳಿ' ಅಕ | 



£5 

ಆ ಅರೊನಿಲನ್ಲಿಂ. ಮೊುಜೆಖಬಕುವಿ ಈಸಿ ಇ ಆಬ್ರಎ. 633 

"ಅಲೆ ಏಲುರಿದ್ದಿ ಬಿಶಾಃಜಾಾಲಿರೆ ವಿಸ ಎ೮ಲಿಕಜಾರಿಯ ಅಲ್ಲಿ 

ಇಲ್ಬರಿಎಆಿರುಆಗೊಬೊಂ್ ಅ್ರಶುಂಯಕು ಇಬಾಬೆ ಕುವಔರೆಯಲ್ದ ಶ್ಲಾಜಿಔ' ಇರ್] 

ಜಾ ಅಜಜ ದೆಖ್ಬಿ ?ಅಜಬರೆಲ್ಲುಶುಲಿ ತಿ: ಇನಿಗಿಎಲಾಲರಿ 

ಅದೆ ಉಲಾದತಿ  ಲ್ರಜುಧಿರದ್ದೀ ಬೆಲಾ ಉತಾಐ ವಿಲೆಎ ಜರು 

೧ಿಟ್ಡೂಬಜು ದ್ರಿರಾಖಲಿದಿಆಗೆ ಲಿಹ್ಶು ಆಬಾ ಜ್ಞಜಗೂದ್ಧದೆ 

ಅ6ಬುೂೂರದೆ ಇಜುಅ ಖಾದಿ ಅರೆಜ್ಸಆ ಲ ್ ಲೀಜಬು ಇಲುಬಾಾಯರು ಆಲ್ಲರಾರ್ಮ 

ಆ್ಲಾಬೆವು ಅಅಳಿಲಾಲಿಲ ಐಬಿ “ಎಲ್ಲಾಯಿದ್ದೂದ ರದಿ ಖಾ ಇದ್ದಿಲ 

ಜರಾಯು ಲಕಿ ಜೆಜುಶಾಶಾಖಆಸತೆ ಆರಾರಲಾಉಲಾಐ, 

ಆಕೀವಿಲೆನಿಲ. ಜಡ ನಲಿಜಂಖಗಚರ ಔರಿಆಗರಿಲ್ಲಿ ಜ್ಯಲ್ಮರಾಲಾಲಾತಿ 

ಜ್ಞಾನಿ ಬರುಜರಾಧಿ ದೃಜಾಅಸ್ಸಾನ ಉಗ ಮರೆಗೆ ಲಖಲಾ ಔಬ ಇ 

ರಂತ ಉಬೆ ರಲಿ 'ಇಬಿಖದಲ ಅಲಾಲ್ಶಲಿಔ ಆ ಲ್ಲಿಎಬಿ 

ಇರಿ ಲಕಿ ಇಢ್ಯಾಖ್ಕೂಬು! ಯತಿ ಅರಸಾಲಅದಿಲ್ಲ 3 

ಜಶಿಸುರಾಕಿಕ್ದಾ ಬಾರತ ಜಸ ಬಿಜ್, ಜಲಾದತಮುಲಲಿ೮G ಬಳಕ 

ಲ ಆ ವ್ರರಾನಾರಲಿ ಇಸ ರುಜ್ಶಎಖತೆರಿಲ್ದಿ ವಿಜಶಿಬಅಗೆಎಂ ಇಂೋ್ಬಅಔಿ9ರಿ06 

ಲಪ ಡಿಸಿ ಅಮಿ ಫೂಖುವಿ ಬಮಿಂರಿಆ ಅಳಲ ಯಿಜಾಲಾಂಕುಖದ ರದ 

“ €ಜುಅ ಲ್ರಜೂಂರಾತಯಅತೆ ಧೆಮೀಶಾಜಲಿ. ಎಲನಿಎುಜಯೂಬೆ ಬೊ 

ದಲ ಅದಿ ಆಳುಲರು ಬಲಕೆ ಈಗೆ ಆಉಶ ಬಿಟಲಿ 

ಪುಡ್ರಿ ಭ್ರಮಾಸಲಿಲ ಅುಯರಿದ್ಬಿಕ್ನಾಿ. ಅಜಲು ಇಲ ಲಿಎಆಲಂ 

ಆತೊಲಾಯೆ ಮಿಲಾಂಯಲದ್ಷಿ ಜತ ಲೆಜು ಆಲಿಪ್ರಾ ಜರಶ್ತುಲೂಡಿ- 

ಅನೆ ಇರು ಬಾರದಿರಲಿ ಔಔಬರಲೀಂಅಲುಲ ಬಲಿ 

೨೦೭ ರಿಲಿಜನಿಔ ಅ ಶು ಓರಗೆ ಆಲ್ಲಿಕ್ಲುಲಿ ಅಕಾಲದ ವಜ 

ಔಜಶೂ೦ಉ ಲಲಖುಲಿಔಜದ್ಧ ಅಸ ಎಲುಳಬರ ಈ ೧೭೨ *ಯೆಬ್ವಲಜ್ರಿ 

ಬಲ್ಗಾಬಲಿಕುಳೊಬೂಜ ಅಬ ಅಬರಿಚಾಲ ಭೀಅಲಭಿ: 

Frrs 
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ಹ ಡಿ ತಿ ಕ್ಯಾ 
ದ್ದ. ಅಂಕು ಲೇಸ ಅಮಿಲಿಜ್ಜ್ ಅಲೀ ಜರೆ ೨3ಔ' ಆಶಿ ಣಾ 
ಉ. ಬಿಲ್ಲಾ ಬ್ರಹೌಖಅಿಲಾಯುರಿ ಅಕರಿವಿಜ್ಖೆವ `ಜ್ಞಕು೫ಬಿಬತನಿ್”' ಐ 

“x y ಇಟ್, AE ಸ ಫಾ ಜಗಲಿ ಒದ್ದ ಉಲೆರಯಳಂಬಲ ಕುಳಿ ಬದಿಕಲಶಾಶ್ರಲ್ಟ ಆರಂ | 

ಭವ ವಿಂದ ಎನ್ಷರಿಕುಬೆ ಹದ ಲಖಿ ಔಟ ಆಜಿ ಆ 

“(೦೬4 6೪9 ದೆರಿರಾಂ' ಐಬಿ ಕ್ಯಿಜೂಂರು 
ಆರಿಶಜಲಕ್ಷ ಲ್ರಕೌಲ್ಸವಿ ಆದೆ 

ಈ ಅಲಾಖಿ೨ . 9%ಜ ಲಿಬಮಿಬಲ್ಲಿ ನಿಕಿ್ರಯುಕೊಡ ೫? ರಔಔಶಡ್ಣ 
gk ಜನ್ನಿ ಕಿಲ. ಅಔಖ್ ಬಳ. ರಯ ಜರ9ೌರು ಅಲಿ 

ರ ಫುಲ ಹಿಂಯಿಸಿ ಲ್ಭ ಡೆ ಲಾತಾಅಾಂಜುರಿ 
ಸಾ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲಿಯ ತ ದಲಿತ ಎಲ್ಲರಿಖಳವಿಳ ಜಿ ' 

೧೮. ಅಬೆ ಎಬಾಲೆವ ಲಿಜಲಿಜ ಜರ ಶರಾ. ಎಲಿ ಜುಜ್ಕಾೂಬಾರಿ' 6 
ಡಾ ರ." “ಔನ ಯೆ ಅಲಿದ ಜವಿಜ್ಠಾಲಾಬಾತೆ ಈ 

ದಿಲ್ ಮಿಜ೫ಾಬಿಿ ಕುಔರಂ9ಿಲಾ ಅದ್ರಿತೊಬಿಇ್ಲಾ ಕೂದಲೂ 

; ಬಲಿಂಲಿಜ ಆಲಿಶ್ರನಲೀಂಿಲ್ಲಾ ಧರ ಲಿ ಉರೆಬಂಲಚೆ ೮೮. 

೫/೧೨. 93 ಲೆಖಾಯ್ದಾರೆರ ಜರಾಂ ಎಂ ಜನಿಮಿ ಕೊ ಅರು. 
೫೧. ಕುದರಿ ಬ್ರಮೆ ಕರಾಳ ಬಾರಘಾಂಬುಲಿಂಲಲಾ ಕಲು 

ಅಶು .ಮಿಜಖಾಯಿಕ್ ಜರಿ ಗ್ರಿಕಾಉನ್ದಿ ಮಾಂಜಾರಳು ಆರಿಲ್ಉುದ್ವಿ ದಿದೆಜಿ | 

ಊಂ. ಲಿಸವಿಕುರೂಜಖ ಬುಲಿ ಅುಬಿಲ್ಲಿರಿ. ಮುಂ ಪಿ ರಾ ಆ ಲ 

ಎ ಅಬಾರಕು ಲ್ರಜಾಬೂ ತಾ ಎ೫ಬ ಲೆ ಎಲ ಔರು ಅದ ಕುಖಲಾರವಿಿೀ ' 

ಅಲಿ. ಹೊಲ ಚಾಡ್ಮಿ ಜತ ಇಲಿ ಉಜಾರ್ಮಿ ಲ್ರಾಲಿಬ9೦ಐಐ' ಅಣೆ ಜಶೆರ 
ಲ. ದೊ ಅಜಆಬುಲ್ದಿ ಲಾಜ ಔಕೊಳಆಗೆ ಶುದ್ಧ ರಾ ಹಾತ್ ಚುರ 3 

ಖಾರ್ವಿ ಸಾ ಸ ವ್ಯಾ ನ ಘನ ಭಾ 73 ರಾ 

ಗಗ ಗ್ೆ ಗ res 

ಥೂ ಈತ: ಬಿನಯಲ್ರಿವಿಖದರಿ ಅಔನಿ ಉಲಿವಿ ಲತಾ ಅಲುವಿದಿಯಿರಿ 

ಕಾ 9 ೬ಡಿ ವಔಳುಲಿಲಟಳುಲ್ದಿಲೆದೊಗರಿ ಅಲ್: 'ಆಜಲಾಖಜತಲಿದ್ದ ಈ 

ಹೌಯಿಅಗೆಿ ಅಜ ಅಲಲಿ ಬಕ್ರ ಆರಿಲ್ಲ ಬಿಂಜುದ್ಧರೆ ತೆರಾ ಎ4 ಬಲ್ 



ಅಕೆ ವಿಜಿ. ಕೊಳು ಈೌಎಜಜುರಿ ಛಿಖಲು೦ಲ್ರಿ-ಂ ಲಲ್ರಾಖ. 08 
ಗಿ 

ಇರಾ. ಆೌಜ್ರ ಅ ಆಸಾಬಂದಿಜಾ ಜಸಿ ಇ ಯಜ್ಞಾ ಜುರದಿ. ಬಂದಿರಾ ವ್ಹಿ 

ಚಣ: ಅನ್ಸಾ ಹಿ ನಧನ. ಅಸಲಿ. 6ನುದದಿ ಬದರಿ, ಲಾಜ ಐದ ಲ್ಮ 
ಪ ಜ್ ಅ 7 fa Pe ಮ 

ಎಲಿರ ಧೂ ಬೂ ಅಮಿಂ. ಹ್ಯಾಟು 6 ಜು ಕಲಾ ಅಲೆ 

ಇ ಆಲ ಜುದಿ ಹವಿಜೆಯುಿಲಲಿವಿದೆ ಜರ ಸಟ £ನ್ಲಿ ಔಎಆಸರ 
ಇಬ್ರ ಲುಸ್ಟ್ರಿಲಿ ರಂದ ಪುಧೂನೆ೦ಿ;ದಿಳುಲಾ ಮಿ ಅಟ್ಟಜುದ ಲೆಭು ಜ್ರಜಾಲರಾಜಾದ್ದಿ 

ಅಲ್ಕಿಲಿಬಕುಸ ಎಣ. ಕಲಿ ಅಟಿ £ಛಅಶಾಟಿಲ್ದಲ್ಲಾರಿ. 

¥ CG CE ಯಿ pS ಓದಿರಿ ಫಿ ಬಿ ಜತ ಡು ಕು ೧೦ ಆಲಿಕಾಅತೊಬಿ ಅಬು 

ಇ b f 

6೮9 ಔಜಲಿಖ ೦3 ಆ ಉದ ಕ್ಲುರುಮಿಜಾನಿದೆ ವಲ ಈುಜಾಲಿದೆ 

“ಲ. 4 85೮ ಔರಿಜಾಲ. ಬಂ ಈಫುರುಲಿಯರ ಈ ಜುವಲುಂಜಖು 

ಬಿ 6೭ ುಔಲಿ್ಞಿಲ ಇರಿ ಔರ್ ಅಕ್ರ ಶಾ ನದಲ 

ಲ. ದುಬೆ ಇಸಿಲ cE ಅಂಕು ಪದೆ ೨ಲಿಖ್: ಬುಬಿಯ 

"ಲಲ್ಲಾ ಬಅಳೂಯಅನರ ಚಿಲಿಖಿಐಿ.ಅ್ರಕುಬಿದಔ ಅ ಲಖಿ ಅ ಉಬುರ ಅಲಾಜ್ 

'ಆಾ3 ಜಾ ಲಖಿರಿ ಅಪ ಜಶಿತಾಜುಲ್ಲಿ ಕಬಬಿಬಿಬಲಷ್ಪಾಲಿ ಅಮು 
ಈ. ರವಿತೂಐಜ್ ಬಿಎ ಆಜಾದಿ. ಲಿಖತಿ ಲಲೆಬಬ್ದಃ ಲಿ'ಕುಯಿಲ್ರಿ ಔರಿಯುಲ್ಲಿ 
ಎ ಕುಲಿ ರಲ್ರಿರರಿ ಜನಿನಅಬೆ ಖಲು 1 ಲಲಿ ವಿಲಿ 
ಲ್ಿ ಉಂಲ್ಗಾಜ "ಬೆಬುರಬಲ್ರಲ್ಲಿ ಲರೆಶ್ರುದಿಜಂದ "ಲು ರ್ಮ ಇಲಲ 

ಯಲು ಮಲು ಓೀಹಿಕಾಐಂತರಿ ಲಟಿಚುರಬಣಲ್ಲಿ ದದಎಲ್ಲಿ : ಆಜು 
'ಹ್ರೌಯರಿಜ್ ಛು ಔಮನ್ಲಿ ಶಅಕಾದೆಬಡ ವಲಆಜ ಬ್ರೆಯಿರು ಲ ಬು 

feof ಅತವ ಬ್ವೀ್ಪಲಿ ಅಖಸೆರುಅಲ್ಲ6ಔಮು ಅಂಕು ಅಯಾ 

೨ ಬಿಅ ಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ರೋಜಾ ಜರಲಿ ಅಆತಬುಲ್ಲ ಅಜಾ ಬ್ರಿಲಕ್ಕಾ 

1೫ ಬಿರಿಳುಣಿಬೆಲಿ ಲರ ಐವರಿ ಲುಳುಮಿಃದಿನಲಿ ಉರ ಗಳಿ ' ಬಲಿಜ 

ಅಧ: ಆಜಿ ರಲಿಕು ಜುರಜ್ಸು ಜಕರ, ಐಲ ಅಲಲಿ 
ಅ£ಸೆಖೌಬುಷ ಅಠ್ರಿಜ3 ಪುಳಿೀಣೊಂ ್ರಶಿಅ ಬದಿ ಬ್ರಹೋೂಖಾಲ. ಖಡಾ 

ಆಯ. ಜ್ರಾಜ. ಶದಿಲ್ದಿ ಎರಡೊ 30೦%: 8೦ ಕಬಾಲಿ ರಂಖ ಐಗೆ 
ಟಿ ಜಬ ಮ್ಯಜುಟಿ ಕಾಶ ಯರ ಅಿತಿಅುಖ್ತಲಾಸಲಿ: ಅಜನ ಬಯ 

ಆ ಇದಲ ಶಲ ಬೌಜಿತಾಲು ದ್ರ ಜ್ತ ದೆ ಜುಂಔ 
4 

kf 

ಜು pp 

Pa 



8b 

(8 

ಅ ಜರೆ ಳಲಿತೆ್ಲದ: 'ಈೂಜೌಎಬೆಕಲಿ' (ಜಾಲರಿ ಆ ಅಶ್ರಜ: 

ಜಾಯೆ ರಜ. ಲಿಇರುಔಿ*ಗೆ ಅಜಿಲ: 'ಅಜ್ರೆಕೂ 
ರಿಮಿಹು' ರೇಲಿ ೭ರ ಬೆ ಲು ಆ3ರಿದ್ದಿ ಅರಿ ಳದ ಬು 
೮ ಟ್ ಖೌಲನೆರುಬಸದರೊಣತ್ ಖಲಿ ಪರ ಗ 9906 ಭದಿಜಾಜ 

ಜೂಟಾಟ ಖ್ಯಾಂಶಾಲಿತೆು. . ಅಜ್ಜೌಯಿಲ್ಲ ರಿಚುಗ್ರಿ ಬಳಿಕಾರ ಶಾ Ne ಚ್ಚ) 

ಖರ ರಯ ಅಜುಲಿ ಬುರುಅಣೆ ಲಲ್ತುಲಿ ಕಯಯ. ಬಮಿಲಿಳಾರುದ್ಧ 
ಆಈ ಜಶೆಎಐ್ಬಲ ಆಶೆ ಬಖ್ರಣಲ್ಲಲೀಕು ಲಿಲ್ಲಾಲ್ರೂರಿಸ ಕನಸ ಅಟ್ಟ 

ಆಸೆ Ry We ನಿಜಾದ್ರಿರಿಣಲಿ ಗ್ರಿಲಜಾರ ಬಲಿಲಬ್ದಾಂ ಬರಾ ಶು ಅಸ 

ಖಾಲಿ ಲಿಲ್ಲಾಭಿರಿಜರಿ ಲಿಆಚಾರ ಅರಸಿ ಜುಲ ಠಿ 

ಲೆ ಜಂ SRE ಜರಿ ರಿನ. 

ಐಅಲುೂಯಾುರಿ ಜಲ್ಲಾ ಇದು ಬಾರೆ ಕಾಶಾ್ರ ಅಲಕ್ಷ ರೇಅಅಂಬಿಜ 

ಮಿಮಾದದಔಜ ಇಂಬ ಲಾ ಅಲ ಜಯ ಜರಶಾಉಾಕ್ಕಾ ಲಿಜುಜಾಖಜ್ 

ಅಜರರಿಬರಿ ಅಯಂ ಯಡ ಡಿಖಿಎದ್ದಲ್ಟಾಣ. ಮೃ ಅರುವಿಕ 

ಬಟಸನಿಲ ರ್ರ ಭಯ ಐ ಜಂಟಿ ಬಿಯನಿ ಹ್ಹಾ 

ಅಬುಖರೆೊಶುಕು ಅಳಯ ಮೇ ಇರಿ ಆಮರುಾಂಡಿ' ಶೆಯಾರ್ದಿ ಶಿ 

ಅಪಿ ಔಟ ಅಾಹಸೆಐಿ.  :6ರಪಆತ ಬುಪಶಯಖ್ ಕರಣ ಔಟ 

ಆಯ್ ಅಬ ಲ್ರಯಿಶಾ ಶಾಲು ರರಲ ರಿ ರಿ6ಏರಿ ಇರ್ಕಳು ಅರುಲಿಲಾಯಿ 

ಬಿದಿವಿಚೆ ಅಲಾುಾಂಯುಲಂಿ ಲಶಿೀಬದಿ ಬಿಖಿಬೆನಿಂಣ್ ಉಬಿ ಆತನೆ 

| ಅನಿುಖಂ ಅಲ್ಲಿಯ ಲರು ಅತೊಬೊಣಿಕ್ಕಿ ಯುತಿ ಅದಯಬ್ಬಬಬ್ರುಬಿರಾ 

ಔಯ. 

ಜಲಿಕುಜೊಬೊೊಯದ್ಧ ಇ ಖಾರುತುಕ ಎನಬಿನ್ಷಿರುವ ಆಗೆ ಔನ ವಾಲಿ 

ಬರಿ ಉಜ್ಯಾ ಅಬಾಲ.  ಪದೆರಿಲ್ಲಾಬಾರ ಬೆಜ್ರಲಿ ಲಜ್ ಎರಾ 

ಇರಿ ಉಲ್ತಾಉೊಹ ಬುಅಿಬಿಳಲಿ ಉಔಂಖಾಲಿಲಿ ಶಿಕ ಆರಿಶ ರಜತ 

ಖರ: ಉಶ್ಚುರಿ. 

ಎಂಎಲ್ ಲೃಆೊಾುಡೆ ಮುಂಚ ಲಿನ್ನಿರೆಯಿ ಲೂದ್ಮಿಬು ಈ ' 

ಹಡತ ಇಅಉಳ್ಪಾರಿ. :ಕಲಲ್ಲಾ ಕುಯಾರಿಶಾ ಔಜ'ಬ ಅದಿಕಾರ ಅಕ | 

ಆಡಿನ ಟಿಐ ಸ ಕ್ರ ಖೂಯಯಿ ಜಅಲಿಒಜಾರರಿ. ಅಜಜ ಉಳಿಸ ' 



ಅ 

©. 
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೫ *ಲಿಕಾ ಜಾರಿರು ಜೊ ಔರ ಆಂ್ದಬುದಿ ಅಲ 
ಠ್ರಖುರಅಿಬ 'ಬಿಸಲಿಕುಂರ ಜರಿ. 

Po ಈ sh ಲ ( 

ಬಔಜುರ ₹ ಅ ಲಲಜಗೊೊಯ ಬರಿ ಲರೊಬದಔ ಪ್ರಲಾಣಬಿ ಅಬ 

86 ಅಜಶೆ ಲಾಲು ಲೆವಿ ಬೂ ಜಜ್ಲಾುಲಿಂಂಖಿಿ., ಲಿಆ ನ 
ಬಕುಲಾ ದಿ ನ್ನ ಈ ಲ್ರಲಾಯಕು ಲ್ರಜುಂ ೨೮1 

ಪ್ರಯುಂಾ ತಿಯ ಬಲು ರ)ಜಆತರಅಉರುುದೊ ನತ. 

ಪೆ 

ಬರೇೊಲಆಲ್ಲಯ 'ಔಲಲಜರಿ' ಎರಿಕಾ ಎಡಲಳಂಖಾ 99ಾಲುಜಲೇ ದಕ 
ಘ್ಯೀಲ್ರು ಲಿಆತಿಅು ೦ದ್ದಿಲು ಲಿಬಿಅಗೆ ಇಲ್ಲ Ee ಫಲ ಅಂಬಲ ಶಿಬಿ ೪ 

ಅಲ ಜಲಕುಬಿಜುರಸ್ರು ಇಲಾದ ದಿವಿ ಶಲ ಯಾ 

ಔಲ್ದ ಔಜಟಿಟ ಅಲಾರಲಿಎಲಿ ಛ್ರರೀಬಬಸಎನೆ ಆ ಘಿಐಬ್ದಳ್ಲಾ. . ಎ6 
ಆಧೋಬುಖಗ್ಗ್ಅೆಲಿ ಬಕರ ಇರುನ್ದಿ ಜಲಿಳೌಲ್ಲ ಉಲ ಅನ್ನಿ ಅಡಿ 
ಅಲ್ರಿ ಬಕುಲ್ಮಿರೂಂ] ಬಿಸಿಗೆ ಅ್ಬಆಸರಿ ಜ್ಲಲಿಜ್ಯಾ ಖಾರಿ 
ವಿಶ್ಲಾಖ ಲಿಳುಜಿ ಅಕ್ಷಿ ಬಮಿ ಉಂಆರ್ಲಿ ಇಲ್ರತಿರಾಯ್ದ್ದ 

ಲ೮ಯಲಿ ಉರಿಲ್ಪಾಲ ರತಿ ಅದ್ವಿಸರಿ ಅಲಾಕುಬರಿಲ್ದಲ್ದಂ 99 

ಅಲ್ಲೆ (ಳಾ) ಇಲಲ ರಲಿ. 

ಇರ್ಲಿ ಅಳಿ ಬೆದೌನಿಖ ಜಆಾವ ಟಮಿಳ ತ 6ದೆಜ್ವಬೆ ವೈಟಸಬರಿ 
ಅಜೋಬೆೋಖ ಹ್ಞುಂರಂರಾಲ್ಲಿ ಲಿವಿಖಾಯ ಅಗಲ ೦೬” ಅರಿ ಲಿಬಿಬಭಎರಿ ದಿಲ್ಯಾ 

6.೮್ಲಿ ಇಂ ಔತಲಿಲ್ಲ ಲಿಜಲೂಖುರಿ ಜಜರೆ ಅ್ರಲುರಐರಿ ಎಲಲಿ 

. ಅಂೆಖಿ,  €ಕೂಶ$ಿ ಬಿಔಲಿಚೆ ಅಜುಜಿಲಾ ಜಕುಲುರಿರಿ ಅಚ 
ಎಜ್ಸಾ ಲಜ್ ಜ್ರಿಮಿಎಲ್ಲಾಲ.ತೌ ಅಲುಆಿ ಔರಾ ಜಸ ಲಔ ರಲಿ 
ಲ ನಿರಐಿಜಿಫ ಕಬ್ದುಬಿಲ್ಲಿ ಅಬ್ವಲೆಕ್ಷ ಬಿಲ ಔಪಲಿS ಮುಳಾಂ 

ಅ್ಮವಿಕುಖುರೌ ಎಡಿ ಬೆಜುಖಾಉಲ್ದಿ ಬಶು್ಶಾಲಿಂೆ ಉಿರಖಿರರ್ತಿ ಕ್ಷಿತುಲ್ಸಿ 

ಬಿಜೆ ಅ ೮6ಬದ್ಧಿ ಲಿಲಿ; ಲಲನ್ಮಿಕ್ ಲಿಎಂ 

ರಿಯೊ ಆರುರಿಎಲ,  ಅೀಕುಿಣ ಕೂಲಲಲಿಲಖಾಲಿ ಬಠಂ ಇಲಲಿ 



63 18. ಲ ಅಕೊರಿಕಂಯ. ಔಂವಾಜಔಂಜೆಳನಿ ಕೆಲ್ಲ ಎ-ಲಲ್ರಹ- ; 
೧ ಚು ಅಲ್ 5. ಲಲ್ಲಿ 5. ಆತಾ ಜಹರಿ 

ಚಿನೌರಿಖೆ ಅಲಾದ ಚೆ ಅವಿ ದರಲ್ಲಿ ಠಾಷ್ಯಯಿಇಸೆವಿ 
ಉ. -ಇಜಾರಖ್ಲ9 ಧಿ ಅಸ, ಇಟಿ. ಎಲು; ಬಂಕ ಬಿಬಬ್ರಣ್ಣ: 

ಈ f Bs 6 ಗು ಸೂ ೩ ಆಲ ಜ್ಞಂಬನಲದಿ ಲಔ ನಾ! pi ಓರಾ 'ವಿರಿಷ್ಣಾ ನ ಜ್ಞಾಖೀ 

ಈ ಲಿಂಕು] ದಿಲಿ ಜನಿ ಅ ಈಭಾಲ್ದು ಜರೆ ಖು ಮಿ ಬು 
ep ಸಿ er a | ಅಜದಿನ್ದ ಅಲ್ಲಜಾಾಯಅಗೆ ಉಲ ಇದದ 14. ಪ ಅತನ. | 

ತ ಅ ಅ ) ಲಾತಾಲರಲ್ಲಿ ಅಶ್ ಮುರ 4 ಲಿೂ೦ದಿ. 
ಆ. ಆ ಖಲಖಬುಕ ಜು ಪ್ರಜ ಸಲ ದದ "ಆಜು ಔನ 

ಅಜಿ ಬಿಅಲುಲ್ನ ಅ೮ರಾಾಜಾುರಿ ಬಹಿ ಅಲಿ ಅದಾರ “ಜಟ್ 
ಔತ ಅತಿ ಬಲಜಕು. 

ಆ :-. -ಲಾಲುಜ್ೆ ಅರಿವ ಕುಖಬೊದೆ ರಾಧ ವಿ ಅಜಿ ಅಠಾಂಡೀಗಿ 
ನಿಮಿರು ಬಿಕೆ ರಜ್ದಿ ಇಲ್ಲಿಕಾಖಾದೌಲ್ಲ-:೮ಿ:ಬಿದ: 'ಇಲ್ರಅಖಿದ್ದಿ 

ಉಣ. ಸಈಿಜಾರೆನುದ್ಧ' ಅಬದ್ಧ ಡಿಲ್ತುಲಯಐ. 'ಇಜರಿಲಾಯೆ, -ಇರುಲಖ್ೆ, 
ಅಬಿಜ ಎಲಲಿ” ಜಖಅಯಿಲೆಿಖದಿ ಫಲಮಿಲಜ್ಞನಿ, :ಅಿಬಳಿ. ಅಜೆ 
ಮಾಲಿ ಜಾಮಿ ಎಲಯಿ ಬುಕ ಕಬ್ಬ ಭಾಜಿ ಈಜು 
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ರಾಂ ಆ.6೧ ೮೪ ೮ಜಿ ಅಚರ:ಜರಿ ಔಲಿಜಖಂಬೆರ ಅವಾಸ 
ಬಿ ತ @ ೪! (8) y 

( (} ಗ್ಗ 
k A (ey (1 ಟೆ © 

ಸಿ 

| ಕ್ರಿ Q ಚ್ಚ 2 @ ತ್ರ 9 ಸ್ ರ ಲ) ( ಥ್ರ 
ಅ ಎ, ಘಾ Ne ತ ಮಾ ಕಿ (ga) ಅ ಅಲ್ಲಿ ಅರಾ ಬರುಚುರರಿಕುಜತೆ ಕಬಿಖಲಾನಿಖಂಉ್'ಔಜೆ ಎಲರ 

೧ 
ದಾ ೧ Bo. ದಾಖ, ಆ ನ ಹೆ ಸ 6 ಕಾಹದ್ದಿ ಅರುಪಲಿಜದ್ದಿ ಬಿಜಿ ರದಿ ಬರ ೫೦ ಬರಿತ ಜರಿಕಾಹತೆ 

EN TE NR: ep ಸಾ ಡಿ ಅರು ಡಉತ್ರಮೂಜಿರಾ ಅಲಲ ಉಜ್ಪಾನರರಿ ಇರಲಿ 
೧ ಮಿ ಹ, ಮಖ RO 

ಕಮಾಶರುನಲಕು  ಲುವುಳದಿ' ಅಲಾ ಜಾಲಿ. ಆ ಶಿಲ್ದಿಜಾ ಲಾ ಒಟಗಂಕಾ 

4 a eS NG Ie) ಆರ್ಸಿ ಅಈತಕುಖರ ಬಿಲ್ಲಾ ಅಪಾಲಿ ಎಲ್ದಿಲಿವಆಲಕುಜಸೋಿ ಲಲಿ) ಯಿ 
೧. ಐ 6 ಪ 

Pn ಡ್ kt PE ಯೆ pa ಶುಅಜ ನಲದ ಲಿ ಆಜಬುಕುಹಲಲ. ಆಂರುಜ ಕದಿರಿ ಅಲ್ವ 
ಉಲ 5 Fo en MNRAS on Nu ಸಾ ೧ ಖೌರುಶಿಶಿಅದ್ದ ಜಲಿಔಗೆ ಆಠುಜರಲಿ' ಈಜಲು ಅಧಿ ಅಸೆ ಕಳುಬಾಲೆ 

2. 

NOE ಐ ಇ ಪ ಸ್ಯಾ MN, ದ ಧಾ ಶೆ ಅಲಿ ಆದಿದರಿ ಖಿಲಾ ಲಿಲಾಶಾಕ್ಕುಣಿ. ಯ ೨" ನಿಲಿ ಟಿ ಎಟಿ. 

ಬುಜ EN “ಇಂತಾ ಠಶಾಜಲ್ಪ. ಲಿನ 

ಖಲ ೂರಯಯ' ಖಾದಿಲಾ ಕಾಜಲ ರಿಜ್ ಇಜ್ಲರಲಿಎಡಿ ಔಯ 

46.63 



ಎ ಬರೇಲಿಕಲ್ನದಿ. ಹೊಈಿಪಬಬೆಕಲಿ ಆEಯಲಾವಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಶ್ರುಯಿ. 

ಖಾಜಾ ಗ ಅಲಲಿ, ಐತೀ ಉರಗೊಳ್ ಬಿರಿ ಅಆರಲಿಕಾಹುಕ್ತಾ 

೫; 
ಸಕಲ ಈಜ್ ದ ಎ ಕಂಗಸೊಬೋಣಿ ಜೂದಿಕೆಜಾನೆಎ ಜತಿರಡಿ 

p ಕ್ಯ 2 ಟ್ಟ 

ಬರು ಅಸೆ 3ಬ ಜಿದಿಲಯಿಯಿ ಹಾಜಿ ವು 
P ಸಾ ದ ಹಾಯ Po ನ್ಯಾ ಗ ಎಂ ಧಂ ಅಯದ್ದಿ ಲ್ಲ ಯಿ ಬಜ್ಯಾಲಲಿಕು ಜಗಾದ ಉಲಿದ ಲಯ 

“aN 

ಸ 

pe 

ಕ್ಯು | ಜಇಲಾಖಿಅತೆ 
ವ le ಸ pr 

25) ty ಬಿಯಲಿ ಪನಿ. ಜಾರು ಇರಾಕಿ. -೮೨೪ಜಜಾ ಅಲ್ಲಂ ಉ೬ಾ 

ಜು ಸ 

yy ಟ್ 

ಕತೆ | ಹ 

ತ 
EC ೧ ಲ ನಿರಿ ಅಲಂ ರಿಷಿ ತರಿ. 

De 0, 

ಯಿ bf 4 ಜಿ ಜ್ಹಬುರ 
EN 2 P ನಈಂಜಾ ಖಲ ಅಲಾಲ ಬಾ ಆಂಗ ಮಮ 

ಅ್ರೂಯಲ್ ಅಾಜರಿ ಬಂಕ) ಓಜ ಐಲ 'ಔಯರಿರಿ ಬುಲಿ ಜಾರಿಸುತ್ತ 

ಅರಬರ ಖಕ ಕಲ್ ಖಉನಿಎಾಜವಿ. “ಲಿಂಕ ಅಜಳಲಿಾ 

ದ ಡಾಡಾ ಾಟ್ಾಟಾಾ ಇ CURES ಯುತ ವಡ: ಅಮುಯಲಿ: ಜಸ ಪರಾ “ಯೊ ಸಲಿಸಿ ಬಜಿ 
ಹ ವು ನವಿ ಬಹಲ. ಅಲ್ರಳಿಎಲ್ಬಿ ಅಜಯ 'ರಶ್ತಲಿಐರಿ. 

. ಅರು ಅಲದ್ದಿ ಕಿಜ್ಯಾ ಚ್ದ: ಬ್ರಹ ಸಬ್: €ಲಿ ' ಆರ್ನಿಉಾಕ್ಷಾಂಡಿ 

ಪಿಐ ಜೆಲಿ “ಲರುಪುರಔಿ. ಜವುತಿ ಮಜುಸೊಬೊೋಣಖ "ಅಶೂಕಾ 

ಬರನಿ ಅಔೆ ಮಿನಿ ಇಲೂಖುರಿ "ಔಮರನಣಂಜಬಾರ 
ಅದಿರು ಖಉಅಕಖಬ್ದ್ಲಿ ಲಿಂಗಿ `ಲಂಜರಾಯಜ್ದ್ಮಿ ನಿಡಿದೆ 

. ಜಅಜುರುಬ್ನ್ಲಿ , ರರ ಬಿವಿ ಔರಿಲಜಾ ರಿ “ಅನ್ದರಲಲುಜುಅೊಚ 

ಬರಲಿ ಬ್ರಮುಉಜಾರ ತಾ ಡಔಿಖಿಬ "ಅಡಮಿಶರಾಲಿವಿ ಅಲ್ಲಿಖಾಬೆಣೆ 
೩ ಲ್ಯೊರಾಧಿ. ಜುಶುಜ ರಿದ ಶುಠಖೋದ:ಖುಿ ಲಬ ಬರೋಕ್ಕೆ. 

ಕೀರಲು ಆಲು ಶುಠೀಸೂಖ ಬುಖಾಯಿಜೆ ಶಾಧಿತೆ ಉದ್ರಲಿರಾಕಾಅಾ: 
ರಖಬ ಪಠ ವಮತಠೇಣೆ ಅಬ್ಬ ಉ೦ರಿಅರು ಜ್ವಕ್ಧಾಜ 



ಕ್ oy ON 

'ಊ ಅನೊನಿರಲ್ಲಬಿ. ಹೊತು ಔಯಯೆಂದಿ ಜದಲಾದಿದ್ದಿ ಈ ಟಜ್ರದಿ 615 

po - “ಎಬುಲನಿರ ಲಿಬೆಫಿ ಜಿ ಲಿಆರ್ರಿರಿ ಜಾವ ಜುಲಾಯ್ ಲಿಜಾಜಾ 
ಧು 'ಜ್ಞ್ಜಖ8ೆ "ಹಿಕ ಅಶ್ರುನಿೀ ಅಜಲು ಅಜ್ಜುಅ೫9? 'ಲುತ ಅಂ 
SS ಇಲ್ರಫೆ ರಾ 'ವಿಜಾಮುಕೆಜ್ದಲ "ಅತಿ ಆತು 

'ಬಲೇಗೊ ಅಕೆಲ್ವ ' ರಿರಾಲತೆಲಾರೆಲ್ಲಲಿ ಕಲರ  ಜಲೆಲಾಆತೆದ್ದಿ 
ಅರಿ "ಔರ `ಬೆಚುರ ಅಅಲಿಂಅಅುಗಲ್ದ ಬೂದ" ಉಷ್ 

ಡಾ. 'ಅಖಾಕ್ಲಿಂಕಾಅಗಗೆ್ಲಿ "ಜಿ ಲೌಲೂಯೆಲಿ. 'ಜಲಿಉುರಿಜು ' 'ಅಟಜಾಜಾದಿ 

” ನಲಲ "ಬೆಔಜುವಿ' ಲೋಲಕುಲ್ಟಿ ' 'ಈನವಿಖಜವಿದ್ದಿಬಯಿ್ದ 

ಡಜಾಲಾಆಕ್ಷಿ "ಕಣರ ತಿ ' "ಅಜನ `ಜಾರ9 ಯರಲ್ಲಿ `ಅಶ್ಲೃಜೆಂಗೆರಿ 

ಪ್ರ. ಹಯುಲ್ಲರ ಬುರ್ಲಿ:  `ಅದ್ರಿರಖಈ ಜರೂಲಾಶಾತೆಕ್ಟಿ ಜಲಜಾ 

`ಖುಡೆಕ್ಷಾರ್ಡಿ " ೧9೮ ಅಂಅಖಸ ಇಲ್ಲಿಯ ರುಆಗೊಬೆ ಇಬೂರರಿ ಜಔ 
Gm. ಈರಿ ನಿಮಿ ಜುಲಾಆಧಿ ಅದಿಲ್ಲ: ರಾಜಾ ಜವ 

'ರ1ಟಿ' ಬಿರಳಾಜುಕ್ಟು `ಲಿೀಕುಣೆ `ಲಿಕಾ ಇದಯ 66 ಅಅಾರುಕಆಾಜಸಿದ್ಧ 

pc) 'ಬಿಜಜಾಲ್ದುವಿ `ಅಅನ್ರಿರಿಗಿ ಅಬುೂರಅ ಅಳು ರಿ. ಜಿಪ್ 
ನ -ಅಕುದೆಜ್ಸಾ WSN E ಇರಲ ಜಾಕ್ ಲುಅಯಗೊಂ ಸೆ ಅಆ 

| *ಭುರ ಈ ಅಜ್ಞುಲ್ಲಿ ಭಚ್ಕಾಶಾ'ಬಿಜ್ರಲ ಜ್ 'ಅರಿಳಲದಿ' ರರು ಆಲಿ 

3 "ಉಲಾಲಾರ್ರಅನೆ ' "ಜಠರ *ಲಿಶ ಶಾಹಾ ಇಲಲ ಅ ಜರಾಶ್ಟಾದ&. 

“gy ಜೆ ಜಸ್ ಶುರ ಧತರುಅಾರು ಅಜಾರು ಅ6ದ ಬದಿ ಆಲಿ ಬ ಛೂ 
ಅಹ: COE SSK ಈ ಅಸಲಿ ಇಆಉರ್ನುಯಜಾಲ್ಟಾಲಿ ವಿಜ Je 

ಹ * 

ps ಹ ಅಕಿರ" ಆಜ್ ಆಶಿ ದರದ ಟಟ" ೨೫ ಐವಿ ೪) OL 
| 

8 ಜಾ ಇ ಅಶಿ ಶಯಕ್ಚುಜ್ಞ ಲಾಬಿ ಜಡಿ ಣ್ಣು ಠಕಯುಲ್ಲ 'ಒಬಿಳ್ಲಿ ರಯ 
ಸ "ಅಡಿ ಅಜಾ: ಡಿಕ್ ಅಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಲಿ ಶ್ರಿ! ಬಲು ಲಪ 
ಅಃ ರುವ ಇರ ಇ. ಲಿಅಜ ಓದಿಕ ಅತೆ ಖುಬಿಣಿ ಆಜರಲರಿ 

Ue 
ಅಜಯ ಜಾಕ್ರುವಿ ಬ್ಲಾವಿಜೌೊಕುದೆಆಕ್ಕಾ: ಅಲಿದ ಜ್ಯ ಸವ ಐಡಿ 
ಅಬೆ ವ್ವಾದೆಲ್ಫ ಅಲ ಅಅನ್ಸಿದೆ ರ್ಯಾ ಈ ಕರಿ ್ ಞ ಬೆಜಂತಜ್ - 
ಅಖಾರ ಲ್ರಜುಜಿರು ಲಾಬಿ. 

1೩1 11 ೫ 31 
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೫೧. 

ಈ ಅರೌನಿಜೆ್ಲಯಿ. ಶೊತು ಈೌಯಜಲರಿ ಔಯಲಾದನ್ಸಿ 9೬ ಎಲ್ರುಖಿ. 

ಇರಿ. ಜಂದೊಲಪೂಂಬಜಔೌಕ್ಥಿಲ್ಲ., ಎಂಜಾಯ್ 
೧೧ I) ಂೋ್ಪಂ' ಕ | 

ಆಬಿರಾಬಕುಲ್ಲಿಜಿ ಈೂಲಂರಣ.... ಬತಿಲುಬರುಲ್ಲಿ;. . ಈವಿಜಾಜಿ 
ಹ್ಯಾಗೆ ಡೆ ಈ % 2, A ಭ್ - 

ಖಾ ಕ್ರೀಿಮಿಲನ್ನಿ ಅ ಆತಿ ಇದಿಬಲಃ ಅಯಿಲ್ಧಿ'  ಆಬರ್ಹಾಲಿ 

ಔವಿಖಾಬಜ ಅಖಾಾಬಾರಿ ಶಿಶಾಕುಂಬುನಲ' ಲಾರಾಣಿ ಲೆ. ಜಡಿ: 

೮೬೨ ಜರು ಕಾಜ ಆಕೊಬೆ ಈ ಅಅಕ್ಲೂಬೆಬ: ಜುಲಿಕ್ಷ ಬ್ರಿಜ' 

ಜ್ಞಾಬೆ ಅಡಿಬ್ಬಬವಿಕುಆಂಬೆ ಅಬಲೆ ಕುಜಾದೆಯ ಅರೊಲ್ಲಜಸ ಕುಂದ 

೨ರಶ್ತಾ ಜ್ನಾಧ್ಬಾಲಲಾದ್ಟ " ಜಂತ ಡಿದಿಜಾಖಿ: €ಲಿಐಜಾಹಾು 

ಅಶುಗೆ ಚರ ಅಲಲದ ಅಲಾಯಿ ಲಲಿಜರಳಿ ಜಾಯಿ: 
a) 

ಅ ಬಿಮಿಜರಜ್ಞು ಆನಾ ಜವಿಜು ಜದಿಜರಿ . ತಂದಿ 

ಅಕ್ಕು: 

ಅಂಜ ಎರು! ಅಧೀಲ್ದವನ! ಅಂಲಅರುಳಾ ಅದಿಂಕುಂಬದೀೆ 

ಕ್ಮಜಾಅಾಲಬುವಿ್ದ ಲೆ. ಅಲ್ಲೆ ಖವಿರೆ ಅಭಾಾಲಾಬ್ದಅಅ ಅಅರುಶಲಲರ 

ಔ೭ಔ ವಿ,  ಬಿಬಳಾಬೆ ಅಲಬನಿಬಿಕುಣಂಬೆ' ಅಭಾರಣ ಬಿ 

ಅನಿಖಿ ಉರ ಔಜಿಲ ಶು: ಜ್ಯಾಚಾಲಿಆರಾಜುದ ಆಗಲಿ ಬರಯಿಲ್ಲಿ 

ಜರಿಜು ಆಖರಿತೆ ಮುಲಿಜಮಿೀ ನಜ ಜರಿ ಕ್ಮಿಖಲಂರಖುಜದಿದೆ 

ಔಯ ಅಜರ ದಿಲಾ ಲಿ ಡಲ ದಲಿ. ಇಲಯ ಕುಣಬೆ 

ಯಿ ಐಜಅಂಜವಿ ದಿಲಿ ಎಕುಅಣ ಬ್ರಯಲಿಲರಿ ಔಜಾಅಲುರಿ ' 

ಬು ಲಾಲ್ಲಿಡಾ ಬಳಿಲ್ಲಚೌಢಲಿಲಾ ಔಲಬ ದಲ ಆರಂ 

ಅರುವ ಅಲ್ಲಮಿಶ್ಲಾ ಕುಲಂ ಅಲ್ಲಿಶಾುದಾ್ಥಿಯ" ಐ ಲೆದ 

ಇರಿ 9೦ಲ್ಬ ಇಲಿಲಿಲ್ಲಲಲಿ ಲಬ್ಬರಿಅಲಲ ಎಲೆಳಿಬರಂಔರದ್ವಕ್ದು
ಲ್ಪು 

ವಕಿಂ೦ಲ್ಲ ಅ್ರತಯಳ ಶಾರಿ: 



ಐ ಆೊ5ತಲಜ. ಹೊಡುರೌಡಬೆರುರಿ 6ಯರಾಆ್ಲಿ ಈ ಅಶ್ರಐ. 647 

"ಈ 'ಅಾಕುಡಔಿೀಣ ಇಲ್ಲಿಯ ಛಾಳುಆೊಬೊಂಗೆಲ್ಫ. ಆ ಆ 

ವ;  ಅಲದ್ರ ರಿದ “ಶು ಅಜುಣೊಬಂಡಿ  ಅ್ರಯಾಂನ ₹95ರ್ನಿಲ 
ಸಿವಿವಿ: “ರಜ ಸಂಣದೆತೊ ಬಿಜೌಜಬಿಯ ರಲ ಅ್ನಾನಿ 

"ಜಮುತೆಲ್ಲಿ ಅಯ ಲು ಪ್ರೀಂಟ ಬಲಿಕುಜೊಬೆತಲ್ಲಿ ಕರ್ರವೀಜಕಿ 
ತಾ 

ಆ. `ಆರಡಿ "ಮೂಬಾಅಚರರ ಕ. "ಬಿಜಾಖವಿ- “ಎಜುಅಿಲಾರಿ ಖಲಿ 

“ಬಾಡಾಜಬಡ  ಕಲಾದಾದಔ "ಆಣಜುರು ಬರ : ಜಲಿಲ್ರಾುರ 
ಅಬಿ -ಅಮಾಕಗೆಲಲ ei ಔಿಜಿಕು : ಇಂ ಅಕ್ಕಿ 
:ಹೌರ ಶಾಕ್ ಪರರ ಅಆ ಲಾಯಜಾರಠ ಜಲಲ ಬರಲಿ: 

(ಈ ಜುಳಿಬದಿಖ ದ್ದ ಜಲ ಜಾಪಿ ಛಿ ಐ್ಗ ಓದಿ ಬಕ್ಕೆ ಬಿದಿ 

್ಲಾದಿಬಿರಾದಿಿ ಹುರಿಯ ಇಲಾಶ ಸರ್ ಲ ಲಾಜ್ 

ಫಿನ್ ಜುಬಶಾದಾಹಳೆ ಹರಿ ಜವಿಬಿಎ ಉಡಲುಬಂ “ಲರೇಲ್ಲಆೆ 

“3. `ಲುಅಅತೊಲ್ ಲೀಲಾ ಶಿ ಕಾಲಾಧ್ರ ಆತೆ :-ರರಜಜಾರ ಟಾ ಉಸೆ 

ಯತೆ “ಬರಾಲೂಲಿೀಿ «ಅ್ರಲಿಲ ಅಯ ಅಲರಂಾಲಶ್ವಾಖ, 

Gm. ಅಂಜ ಜೆ'ಕುಬಲಿಆದಿ ಔರ ಜರ ಖಾರಾ ಬರಲಾಜಾುರಕುಯಿ 

ಅಿಶಾಬ್ದದಿ ಆಲಿ “ಅಜ? “ದಂದ 'ಅ್ರದೆಜಕುರಜು ಅಎವರರಿ 

್ರಿಪ್ಳೊಲಿಖಲಿ ಅಅಲ್ರರ್ರಿಕಾಲುಳಶು 'ಬಿಬಾಶ್ರಾಜ್ಞಾಡ ಖಲೀಲ 
ಐ. ಜರಿ ಉಚೆ ಅತಠೀಜುಬಿ 'ಬಠಿಟ್ಟ ಈತರ ಲ. ಔಈಜಸಬೌಬುಕ್ತಿ 

ಅತಿ ಜಸ ಯಕ 'ಬುರೆಳ್ಗು ಆನಂಅಜಾ ೨೮ಸಿ ಉಕ 8೦29 ಎಜಿ 

ಇ. ಉಹ್ ಅನ್ಕೊಂಔ 2೪ದಿ ಜಾರಿ ಜರ9ಆದ. ಅಅ ಎಜು 

“ಚೆ ಲಿಂ ಬುಲಿಾಖ ಲಲ ಆಶ ಬರ ಬಹುರಿ ರಜಾ? 

ಈ. ಸೆ: 'ಅೀಲೀಬಔಿ ಏಕೆ ಬಿಮಿರಜಲ್ಲಿ ಜಲಿಳಿಆ 

ಅಬೆ 'ರಿಔಆ ಅಂ ಅದ್ದಿಜ£ ಐತಿ ರಾಮೆ ಪ್ರೆಲಿಜಿ | 

65ಶ್ಯಾಆಣಿಆರಿಆತೆ. ಈರಿ ಅಲ ಅಳಿಖಾಹತೆ ಉರಿಯ ಅ | 

ಆವಾಜಕುಣೊಬೊಚೆ ಬ್ರಜು8809 ಬನ್ನಿ ಔಯಯಾಳಗಲಿ ಅದಾ 

ಯು 

a 

೭18೫೪೫೫ 



648 ಇ. ಅರಂನಿಶ್ನೂಂ 'ಔಂಖಔಯಬರುಲ ಔದಲಾಧಕ್ನಿ ಅ ಅಶ್ರಯ. 

ಈ... ಈ . ಬವಿಳಿಆುಲಿ' ಬಿಜು ಲಿಲಿ : ಲಲಿ ಜರಿ. 
ಆ. ಬ್ಲತಈೊಕುದೆಜಾ. 6್ಲಿಚ. ಇಠಾಲು)ಿ9. ದ್ರಿ ವಿಶ. ಪಾ 

| ಅಮಿಬಂಲುಜ'ಜುಯಲಿ: ಹಾಯೆಂ; ಪ್ರಜಬಿ: ಅಲುನೆಜಲಿ್ಣ ಫೆ'ಲಜೇ 
ಉ೦. ಆತದೆಯಲಿಲ್ಲ ಬಯಿಜ್ಞಾಯ:. ಲೀ  ಆಳಿಶುಜ್' ಈ ಜಳ 

ರೂರಾರಐ ಈಜಿ ಬ ಬಿಳಿ; ಉಲ್ಲಿಮಿಂಉಳಾ. ಅರಿ. ಅಖೆಖೌಬುಣ್ಲ 
ಅಂ: ಅಾಲುಅ ಯೆ ಅಕುದರಿ; ಜಾ; ಲ್ರಾಯಿಲ್ಶಾ. ಆಅ ರುರುಬು. 

ಅ. ಪೌಔಲಲೆ ಓಜಾ ಅಠಬಜರಿ: ಎಲಿಳಿ::: ಅ೫ತ ಆಧ: ಲಾಬಿ 
ಅಜಜ ಜ್ಯ: ಅಿಜಲಔ: *ಲ್ರಾಲರುಬೂಖಕೌ' ಜುಲು ಈ'ರಿಔ 
ಬಲದಲ್ಲಿ ದ್ರಿಶ್ನಾರಲ. ಬಲಿಿಲಿದ್ದ ಅಆ ೫ಲ್ಲಿ ಲಿತಅರಾಬುದಿ, ಬಠ; | 
ಅಬುಜೆದ್ಧಿ ಯಾರಾ. ಅಲ್ಲೀ ಡೆ 

ಅಣ್ಣ:  ರ್ವಾಲಸಶಿಅ್ಲಲಾಢಿ. ಇಲಾರುಪಲೂಶಾಳ9ಿ: ಆಲಿ” ಇಲಾಅಯಿಜ್ೆ ಜ್ 
ಗ್ರಿಇಇಾಶಾಖ ಲರು ವಾಂಖಾೊಜೆ' ಈಸ್ಸಾಅಆ ಬ್ರಯಿಖ್ಬು ರ%ಆನ್ಟಿ ಲಿ೮ಐಆಸೆ: 

೮೦೫. ಕುಲಿ ಅಲ್ಲಿಖಾ ಆಜು. ಈಜ್ಞು ಅಲೂರ ಆಸಿ ಆಜು ಅಂಔಜಧಿ: 

ಐವಿ ಅಸಖಾಲುಕ್ಕಿ: ಆಕುತಶುಅ, ಘಟದ. ಲಲ: ಮಿಬುಃಜಿಜಸೆರಿ 
ಶಕರ ಔರeವಜ: 

ಆಲಿ. ಈತವ:ಅ್ರಿಶ್ಯಿಲಕಖಾರಕ್ಕೊಟಿತ್ಕಿ: ಉಬೀರಬ್ದಕ್ತಿ ಈ ಬೌ; ಅ 
-ಬೀಬೆಣ ಅಳು ದಯದ ಈಜು 6ಔಯಕ್ಲುವ ಲಿಬರಲ್: ಅನ್ವಿಾಣಿ' ಫ 

ಉದ. ಅತಾಶುಲಿ ಇ ಖಲು ಅದಿರಲಿ.  ಅಿಶಾಬ್ದದ್ದಿ: ೮೮೬೫: ತ. ರಿದಣಿ 
ಅಜಿ/ಅಖುಖ ಅಜಾ ಅಲಾಲ ಶಾಂಬಿಅ. ಠಖಸಜ್ಞೂ ಔಯಲಿಿ. ಛ್ಕಶುಖ: 
ಅಲ್ದ ಲು 09೨ ಈ ಯ ಬರ ಈ ಬಂ ಜಮಿಳಿವುಳುಣಬೆ ಈ ಬಳಿ 
ಬಂ 30% ಎಂಬ ದ್ರಿಇಗೊಬೆಜು ಜದೆಜಿ' ಅಂ ದ-ಜುಲ್ಲಿಖಎಯಿಕೆ ಅ 

"ಐ. ಲಿಜಾ ೬೫39. ಈದಿ ಲ ಬರಿತ ಆಕಗೂಟೆ ಔಂಯಿ ಕವಿ ಮ 
‘ಅಲಿ ಅ ರಜಚಕಿನಿಖುಲಿ ಜಲಿಬಿಎ ಉಕಿ ರಜಿಯಾ ಳು ರಜಾ 
ಬರಳಾಬೆಬು: ಅ ಎಂಐಾಶಾ9 ಬದ್ಕಿಲುಲಿಂ೦೪: ೮%೦ಉ ಬ 
6ರಿಮಿ) ಉ9೬ಸೆ. 



ಇ ಆರಂನಿತೆಲ್ಟಿಯಿ. ಈತುಶೌಂಬೆಉರಿ 6 ಅದಿಕ ಅ ಅಶ್ರಾ. 619 

ಊಕಾ: ಲ್ರಜರುರುಲ ಕಾಲಲಡುಕುಲಿ್ಲ ಅಜುಬೊಶಿರಬೊಜೆ ಅಜುಮಿ3ಔ ಟಿ 
' ಡೆ: ಲಔಮಿದ್ದಿಳುವ ಜರದ. ' ಅಿರುಜಅಖ ಅಲುರೆಳನೇಂಜಿ ದಿರಿ 

ಅಯ. ಅರಲುಪ್ಲಿಲಲ್ಲಿ ಇಶ್ರಾಕೆತಿದ' ಐಶು ಈಜಿ ಬರಿಂ 
ಮಂ: ರಐಧ. ಇರುತ ಆರುಜುಲಿಜಲಿ. ಜ್ರರೀಣಔ ಲಿ ಲಿಖಬಧಿ 

'ಜರಲಿ. ಛ್ನಿಆಬಲ್ಲ: ಬಲಾಬಲ ಆಅ ಅಖದಾಔಯಬ ಔಎಲು | 
ಹೂ. ಲಾಕುುಕ್ಷಿರೊಯಟ ಶಾದಿ ಜಕುಮಿ್ದಿಖಾಯ: ಅಲುೂಲ ದೆ. ಬಮಿಲಿವ್ಸಿ ಇದೆ 

ಬ್ರಬಬ್ರೌನುಜ್ಬಬರಿರುೂಗೆೊಬೆ ಶೆ ಉದ ಬತಿರಾವಿಲಿ ಜಶ್ಚುಲಕುದಿ 
6ಶುಅ *ಲುಜ ಯ” ರಲಿ] ಫುಎಅಜಸೆ 



4 

©. 

©. ಇ. ಲಾ ರಾಕಾ ಜ್ವರದ ಬಲಾ ಉಂಡುಂ 

ಅಜಾಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲಿಯಿಾರಾಖಗೊದೆ ಔಟ -ಲ್ರರೆಜ್ಯಾ ಖರಲಾ ಆಕಿ ನ | 
ಬಿಎಂಜೆ fe 1 ಅಉ್ರಕಯರ)ು ಎಲಿಜಾ ನ ಜನೆ ಎಕಲಾ ' 

ರುಚಿ ಅರ5ೋಲಣ್ದುಖ ಅರಿ ಜುಮೀೋೂನ್ದ ಜಲಿವಣಿ ಮಿಯಾಮಿ ಜು 

ಗ Wp ಸಾರು ಬ್ರಮುರಾಮರೆ ತನ ಆಲ್ಲಿ: ಈ ಚಾಲಾರಾ 

ಜೆಲಿಜಖಾಯಿಂ ಜುಧಾಲಿವಿ ಎಲ್ಕಲಿಬುಕು ಬಟ ಯೆ ಅಲಾರಂ ಆಹಾ 
ದ್ವಿ ಬಮಿಲಿ ಅ5ಂಲ್ದಲ್ಲಾ ೨ಲ್ಬಲಿರಾಜಾಈ ಎಲಿ ಜಜ್ಞುರ ಲಲ್ಲಿ ಬಹು 

P ಪಾಲಿ ಜಿ ಉಚಿ ಅರೇೋಲ್ದಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲರಿಂಲಲಜುಗೊಬೆೊಂ ಕಬಲ್ಲಿ 
ಡಾ ಕೆ ಈ . -ಅಯೆಬ್ಜಲಜ್ರಲಲ್ಬಾಯರಿರುಆಗೊಬೊಡಲ್ಪಿ ಅಆತೆರುದ್ದಿ ಉದ್ದೀಕ.-..:ಬಡಢುಲಾಸ 

pr ಆಲ್ಲಾ ಆಗೆ ಘೂ ಬಮಾಬ್ವಕ್ರಲ್ಲಿ ಕಖಾಬೆಳುವಿ ಅಂಬ. 6ಐತೆ 

ಶ್ಲುಲ್ಲಿ ಎ್ದಿರಿಲವಾಕುಣಬೆ ರಡ ಜಲ ಅದನ್ದಿಆದುರವ್ಲಿ | 
ಬರಾಕ ಅವೆಬ್ಬಜಬ್ರೇವಿಕ್ನಾಜಬಿಕುಸೊಬ ಅಬುೂರಜನ್ಯ ಜಶ್ಲಾಕುಕುಿದ್ದಿ 

RE ಉಲಾಶಯಲ್ನಿ ಅರಿವಿ. . ಅಲಗೆ ಎನೇ ಲಾಲಿಲಾ 

ಔಖಬ ಎಠೊಬೆ ಅಲಿ ಭುಖ್ಯಾಾಜುೂಲಠ ಅಂಬೆ ಜ್ವಲಿರೆಖಿ ಅುಜಿ 
ಲ್ರವಿಜೆತೆ ಖೊಯಾಂ ಬುರಶು ಈBಜೌಬ ಖು ಪ್ರಶಂಬದಔ ದೊರಿ, 

90೩. ಡಿಕ ಲೌಯ್ಸಿಅನ್ದ ಅಿಬುಳುಖಸಿರಿಲ ಜಿದ್ದಿ ಔಡರಿಬ್ಬಳಿ ' 



ಎ. ಈ ಶಿ 3 

ಎ  ಅಕೊಲಿತದ್ನಜಿ: ಹೆರುಜಕಾರಿ ಔದಾಆಕ್ಷ' ಆಶ್ರಾಜ. 51 

be ಫಕುಖಾಲ್ಲಿ ಬರು ಕಿರಿ ಇಜು ಕಲ ಪಖತಿಶುಖತಿ' ರುಖದ್ದಿ 
ಜ್ಯ ಅುಂಲಬಖಾದಿ ಬ ಆಲ್ಲಿ ಜ್ವರ್ತೂಯ ಕ ಮಖ: ಬ 

ರುದ ಅಲ್ವ ಜರ ನಿಕಿಬಯಿ ಲಔ ಜಿ ಇ೦ಲಿಎಡಾರು: ಬೋನಿ ಕಾಮಿಯ 

3 ವಿಪಿ: ಅಕೆ ಅಲಿ. ಅಬನೆಲಿ5ಂಜುಲಿ ಅಶಶಾಜಾಡಿ 

ಇಲಿ ಅಲ್ಲಾಜುದ ಖಾರಿ ಪ್ರಜಾರೊಲ್ಫಾಕಾಹಾಖ್ ಅಲಿ ಅಲೆತಾ'ದಿಖಾ 

ಲಿ. ಅಲಲಿ ಫಲಾ ಲಿಇರಾಲ್ೆ. ಉಂಾಶಜು ಬಜ]ಲುರಜುರಲ್ಲು 
ಬಾಜಿ ರಲ ಅಬ್ರಿಭರೊಅಶಾಖ್ಲಿ ಲ್ಲಜ್ಞಮಿರೆಶ್ರು ೫೬ 

ಈ ಈರಿ ಬಜಬ್ಬತೆಲಿ ಮಿಶ ಜರಿ ನಾಜಿ ಇರ ತೆ ಜತ, ಹರುಪಲ್ೆ 

ಇಂತ ರ್ನ ಉರಕಔಜಲಿ ಜಲಿಮಿನ್ದಲುರ ಆತೆರಲಿ ಈರೆ 
ಶುರಜಾರಗೆರಿಲ್ದಿ: ಉುಜಿಲಿಲು ಆಜ ಈಉಾಲಿ ಲಿಲಿ ಅಬ 

ಬರುಜದ್ದಿ ಲಿಖಾಯ ಶುದ್ಧಿಆಕೆ ಬಿರುರ9 ಅಜಾ ಲಿಎಬ್ವಲ್ಟುಐ. 

ಈ. ಕಡಸು ಅದೆ Wr ಅಲ ದ ಲೌರುಲಹೌಖರುಕ್ಳಿ 
ಡಾ 

25 

೮/೦1. EE ಇರಿತ. ನಿಯ ಐಂ ಸ್ಟ ಛಲ್ನಾಯ ಶ್ರಿ ಅಲಾ 

| ವಿಶಾಯಶೌಜು ಅ್ರಲಬಿಭೂರೆ ಜ್ ಔಯಲಿ ಸ ಆ ಬರ 
ಅ ಆಜಾಜಾಕ್ಞೂವಿಜ. ಅದ್ದಿ ಅಂಬ ಶಲ. ಜಜಾರುಶಾ 

ಲಿಬಾಲ್ರಾ ಅ ಬೆಬುಮಿಬೆಲ್ಲ ಖ3ಖುರ ಅ್ರತುಮಿಧ್ನೆಜ್ಜುಖಿ. ಗ್ರಹನ. ಅಲಾಯಿ 
ಇಳ ರಾ. ಲಾಯಿಲ ಜ್ ಜೊಯೆಂ. *ಈ. ಬುಖತಜ 

ಬಮ ಅೀಕುಡೀಣಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೋ. ಇರುಜುಬಯಜ್ನ, ಬಜುಃಶಾಂ 

8ಐ೬ಆ1 6ಜರೊದಖಲಾಲ್ಲಿ. ಅಜ್ಞುಳತಯಅಸಂದ್ ಕುಯ್ಯರಿಲನ್ನ ಅಅುಬಿಜು 

ಬದಿ ಬನಿ ಇಬಿಲ ಔಜಖಬ ಈರ್ರಿಂಗ9 ಶುದ್ಧಿಗೆ ಜಲಿಮಿದಿ 

ಅ ಆರಸ್ರಾಸರರಿ. ಆಔರ್ರಖ ನರ ಔಲಲೋಲ್ಲಲಜಲಿಖ್ಲಾಲಿಮೆಅಿತಜುಜ್ ಜಅ 
ಬಿಶ್ರಯಜಸನಿಲ್ಯ: ಇಲುಲ್ಯದ್ಧಿರಾಲಾಳಾದ್ವಿಆ9ಲ್ಪ ಔಔಲಜಾ ಅಲಿ್ರ ಅ ಆರಡಿ 
ಅಲೆ 6 ಸೋಜ ನವಿಎಲ್ಲ ಕ್ರಕಿಬುಖತಯದ್ಲ. ಅಆಬಬಿಲಾಲಿ. 

"ಅಲ ಅ೭ರಿಐ ಉಜೊದೆ ಅಣಶುಡರದಿ ಲ್ರಜಾಂ9ಜಾಂರತಿ ಅಜಜ ಪದ್ವಿ 

ಆ ಲಿಲ್ರಿಜ್ಜರಳಿ ೪ಉುಪಿಲರ(ಳಿ ಔಜಲಿ! ಉಉಲಲ್ ಬ್ರಿಯಿಲಿ 9) 



652 ಅ: ಆಸೊನಿತ್ನವಿ" ಹಬೆ ರಯಜಲಿಲ್ಲಅಲ್ರಣಿ 

ದ್ವಿಜಾ ಬಜಾಲು. ಖದಿರ ಲಿಕಾಕಾಗೊಬೆನ ನೀನ ' 
ಅಬಲೆ. i 

| pele 
ಅ. .. ಆ59ಚಂಲ್ಬದಿ: ಶೀ ಅರ್ su ನತ ಅಜಜಾಂಲ್ಲೆ i 
@ NL “ಅಲಿ: ರಶೂಶಲ ಅ್ರೂವಿಜಠಲಿ ೫೫೫0೦೮ ಲಾ 

ಬಜುಶಲಿ ಬಮಿಂಲಿಲಾ ಇಲಖ ನಿಂ ಜಾ ಅದಯ ಲಂಘ 
೧೨ 6. ೨3೦ ರಿರಾಆಚಂಡಿ ಚಿದ. * ಲಾಬೆತಾಲ ಯಲ ಜಾಖಂದೊಜೆ ಮು 

ಖಾದಿ, ಖೆ ಲದ್ಗೆಶು. “ಅಲವಿ `ದಔಶ?ಬ ರಡ ಲಸ 2. "ಜ್ಯಾಘಬಲಿ 

-ಖುರಿ.ಜಲಿಬೆಎ -ಜಮಿತನಿರ ಖಗೆ ಇಲ್ರಿ ಯಿದ: ವಿವ ಇಬ್ರ ಪ್ರ ಖಿ ಅಸ 
ಅಬಿ*ರಕು ಡ.ಯುಲಿ-ಜುಲ ಅಂಡದ ಆಕರ್ರಿಲು ಯೀಲ: ಭ್ರಶಾವಡಿ ರಿ 
ಅಶಾಂಯಲಿ ಐಶುಲಶ್ಶಾಜಲಲೊಯಿಲರಿ 'ಜನಿ ೦ರ ಹಡದ 
ಇಲಲಿ ಅಲಲಿ ` 'ಬಕ್ರಣ್ಜು ಜಲಲಜಾದೆಜೇಬ ರ್ರಿ : ಉುಜಿಕಾಂಜಿ 
ಐಳೆಕಂಐ ಸಚಿವ ಜ್ಞಲಲಿಲಿಕ್ಲು ಇಲಲಿ ಜಮ ೨ 'ಡೀರಿಲುಟಿ. 

ಲಕ್ಕು ಅರಿ ಎಜುಬಿಜಎದ್ದ ತಬಲ `ಭಾಲಲಾಯಯಾವು *ಅಲಿಆಸಲಿ 
ಲಿ. ನಿನನ ಬಿರಿ. “ಅಿೀಬೆಳ ಜಾರ! ಬ್ಯಾಜಬಭಿಶೂಂಡಸೆ 

ಇ: ೪ ೨೮7೦ 6೮ರಲ್ಲಿ ಜರಿ. 'ಬಕುಲಿಜೆ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಜಡಿಲಐಚ 
| ಅಜಾ ಔಲಾಣಡಕೆ ಆಸೆ ಲಜ್ ಎಂಫ ಔರಐ-ಜುಜಶೆಖದ್ದಿ 

6ರಾೂಲಾಅ ಶುರತ ಬಿದೊಕ್ಲಿಕವಿಜೆ ಬೆೌಬೀೆರಿಅಾಶಾಣು ವ 
ಲಿಜ್ತು ೧೫೬೫ 'ಔಲೌಬ ಜತೆ ರದಲ್ಲಿ ಉಲ “ಬೇಟ್ಟರಾಲಿ 

ಎಲ್ಲಿ ಲ ಶೌಲಕ್ಕಶುಲ್ಧಿ ಬಾರಕ್ಷಿ `ಲುಜಾಸಖದ್ದಿ ಇರೋ ಎನಿ 

Fo ಅ ಅಅಉಜರ, 253 ಕಲಲ ಅ೭0ದ್ರಇತೆಜಾರಲ್ಲಿ ಬರಿತ ಕಾಲ್ 
`` ಅಬೆಹ ಇಂಬ ದಐಬಾಯರ್ ಜಸತ ಜಬ ೭ ಜಾರೆ > 

ಅಲೂಜಜಖಸಲಿ ಅಬೆರೆದ ಅಖಾಜುರೊಖಜಸಲಿ ಲಾರ ಔಡಲ ಆಜ 
ಆಲ್ ರಜನಿಬ ಉರಿದ ಇಆಯು ಅಳ ೫೦ ಜರಳನಟ ಟು 
ಲಹರ ಅಲ ಔಟ ಹಲಲ snes ಅಲ್ವ j 

ಆಂ si ia | | 
4: € 3K 
Bh, 4 | ತಗಿ 

Ws 4 4 ಜ್ ಇ | ಹಾ ತ್. ೆ ವ್ 
pe 

) 

| 
ಎ 



ಇ. ಆ35ಿಕಸ. ಬರಬೆರಿಲಿ ಲಜಲಾಯದ್ಮಿ ಪ್ರದಿ. 6 
a ಈಜ್ಯೌಯಲ್ನಿ ಅಲಿ ಯೂಂಶಾ. ಅಅಜಾದ್ರಿ ಅಲ್ಲರಿಎ ಹುಬ 

ಅಆ ಛಜ್ಲುತ್ತಕುಖಳಲುಅ ಔಟ ಈಜ್ಛ್ಅುಯ ಗ ಅರುಹಿದ" ಅಜಜಿ ಅಲ್ಲಿ 
ಇ. ಆಲ. ಆಯು. `ಲೆ ಜಶ್ಚುನಿಕುಬಂಲುಅ ' 'ಉಔಪಿ)ಲಿದ್ದ ವರು ಕು ಬಿವಿ 

ಅಂಜು ಲಲ್ಲಿ 'ಅೀಿಿಐಧಾಜಗಾಬೆಲ್ಪ "ಜಲಯ ಉಗಾರ 
> ಇದೆಣ್ವದೆ ಜ್ರಿಜ್ಯಾಲಲಣ ಸಬೆ ಅಆಲಲಿಉರ್ರ 'ಲ್ರಜಾಉದಲ್ಲ ಎ 
“ಜಲ "೬3 ಲಉಜಿತುಖ ಆದಾಯದ ಬಿಲ ಅರಣ 5ಬಿ ಜರಾ 
ಪೆ'ಏಲ್ಲ ಅಲಾಬೆಾಕಾದ ಅಯ ಜಾ ಅ್ರದೆಳೆಖಅಿಆತಿ ಬುಲಿ ೮ ಬಲಿ ಅಜ 

1 ಮಲ್ಯ ರುಲಗವಿ: ಅಖೋರಲ ಜಗಲಿ ೦ ಲಿಅಸಐಡಿ ಜನಿ ಆರು ುರಜಾಜಸಯ. 
' ಆಣ :ಲಳುಲುಆಗೊಬ ಜದ ಬಜಿ ಇದೆಳಿಳಂ 'ಖಾಂಅಲನೆ ಅಲ್ಲಖ'ಔಖಬಕ್ಷ 
1. ಲ ಪ್ರಹುಔಗತಿ 'ಲಲಿರೆಜಲ್ಲಿ' ಅಿಬನಿಕಜೇಲಬಯು ಲಂಕಾ 

| ಬಾಂಬ ಅರಿಶ್ರ`ಪುರಖಈಾ :ಔಲಜಬಲ್ಧ ಕಲ ಖೌಜು ಅಜಾ ಜಾ 

ಈದ ಆತೋಲಲ. 

ಆರು ಇಲ ಬಯ 0ಔಲಿಲಿ ಜಾರಲಿ ಆ ಡಿ ಔಎಲಿ ಕಲ್ಪರುಜಲಗ ಲಿ 

ಅರರೆ ಅಐ ಬರಲಿ ಬಬಿಳಬಿಬ್ಬದ್ರಿ ಕ೦ ಇಲಿ ಅಉಬಾರೆಮಿ. 

ಅ. ಆರೆ ದಿತೆಲ್ಲಿಅ. "ದಿಶೆ ಕದಆಬ ಜನಿ “ಎ೦ೇಬೀಣಿ 

೦ -ಅಔಜುರ ಈ *ಖುಜಿಬದಿಜೆಂವೆ " ಜ್ಞುಜ್ಯರಿಲಿ ಮೆರ ೨೪೬7೦ಲ 

ಈಖ ದೆಬಲಿಿ ಖಳುಲಜ್: ಪ್ರಬಾವಿ೦ಿ ಜಲ್ಲೆ 'ಔರಿಕ೦ . 'ಬಬಿರೆಲ್ರಾ ಅ 

ದೆಲ್ಲಿ. ಇಲುಬಿಲಿಲಿದ್ಲ'ನಲ್ರಿಕುಬುರೆಲ್ಲ ಇಲಾದ ಲೀ ಇಲ 
ಔಪ ಅಚ್ಛಾ ಐ ಲಿ: ಔಲಲಿ ಅನಅುಲಿಐ ಲ ಘಾಜಿ ಲಲ 

ಈ. ವರ್ರಿಖನಿ-ಬಔಔಜಾರಲಿಲಿ. ' 'ಖ್ಲಾಜ!ರಿಖಲ್ಲ ಜರಿದ ಲ್ಲರಿೀಂದಿ: ಜಿಲ್ಕಾ 

ಶಾಲ ಅಜರ ಸಲಿ 'ಎಜ್ಜರಿಮಿದೆರುಅಯಿಜಸ ಲದ್ಧಿ ಬುಠಯಜಸ೦ಿದ್ದ 

ಕಲದ ಪ್ರಾರಲಡಲ್ಯಾ ಇಲಿ ಅಂದಾ: ಆಅ ಲ್ಲಾ ಅಲಿಅಲುರ್ಲು ಲಔ 
೪“. ಜಿಲ್ಜಲ್ಟಾಲಿ ಔದ್ವೀಾಉುದ್ದಿ ಅರಿ ಜದ್ರಲಬಿಲ್ದ ಹ್ನಬ್ಬಲೂಲುನ್ನಲಿ, ಅಂಕು 
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654, 

೧) ಜು 

ಕಾ. 

ಆಲ. 

ಸ್ವ ಆ5೦ದಿರೆಂಬ. ಹಸುರಿನ ಆಸಾಮಿ 

ಜಾಯೆ ಉದ್ರಿ ಅಗಮಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಯಲ ರಾಆಕೊಬೊಕಲ್ಲಿಯಲಿಲ್ದಿ ಅಲ9ಎಲ್ಲಿ 

ಅಯ ಬಾರದ ಲ್ರಜಾಜರುದ್ದಿ. ಜಾರಕಿ ಉಚ ನಿದೆ ಜಾರ ಈಲಿರಲ್ವ 

ಏಳೂ. ಈದಿ 54: ಎಜಾವಿ ಲಾಜ್ ರಳ ಡಾಕುಹತೋಬಡಾ ಕ್ಯ 

ಕಂ: ಅರೊಳ್ಳುಜೆ: ಖಾನಿರು ಅಕ್ಕಾ: ಅವಲ ಸಾಯಿಹಲು: ಬ್ಲಮಿಜ 

ಮಿಖವಮುುಜಶಿವಿಎವ: ಕಬಿ ಮ ಂಂಲಾ: ಆವಾಕುಖೊಯೆ ಅ: 
*`ಉಂಿದ್ರಾದೆದಾ-' ಕುಠಿವುಳುಂಬೆತದ ಜ್ಞಲ್ಭುಜರುೂಲಂ ಜಡ. ಎತ 

ಬಯಲಲ್ಲಿ: ಥಿಾಜಾರಾ ಔೆಲಿಕಾಯಾಂರ ಜುಬುಲಿ ಆಶಾ ಅತ್ ಡಿಯಿದ್ಧಿ 

ಜಾರಿ ಈದಿ ಜೆರಿ ಜಬ: ಉ೦ಧ್ರೀೆದಾರಲ್ಪಿ. ಅಮೆಬ್ಬಣಚಿಚೆ: 

ಶ್ಲಬಲಿಕುಖಿಬೆ' ಚುರ ಘೊಬುಲಿಂರಾಶಾ: ಈಲಾಬೂರಚಿ ಎಮಾಜಸ: 
ಅಬದಿಣೆ' ಲಸಿಕಾ ೮೦ಶ್ರಾಖಃ ೨೫೨೫: ಲಿಜಲಿಜ: ಮಿಜಾ್ದಿ: 

ಅರಿ ಐತ ಎನ್ನನಿಲವಾುಕುಣೋದೆ: ಅಬಾಲ 3 ಆಭವ್ಪಿರು ಬದದ ಈ, 

ಐಿಕು೨ನ' ಪ್ರಜು ಬರತ ಅಾಲಿಬಔಬಲಿಅ: ಡಿಜೌಬ. ಅತೆ: ಅಜೆ 

ಔರು ಬತಿತವರೆ ನಿಲಿ” ಜಾಘ್ರೂರತಿ : ಅಧೋಲ್ದ ಅಲ್ನು ತಾಯತ 

ಅಬುೂರಔ ಎಜುಬಸನ್ನಿ ಅಿಎಸಐಖಾಲ ಇಲಿರು. 

ಲೊಕುಜಿ' ಇ ಬಳಲ್ಲ ಬಿರಾವಿರೀ: ಕಲಿ: ಮೌಲಿಲಖಲಿ 

ಅ ರೊರುಬದ್ಧಕುರಬಿ ಪ್ಲಾಅಸೊರುಖಿಲ್ಲಾ. ಜೆಎಲ್ಲೆ ಲ3ಟೆಲಿಆಲ್ಲ ಜಾ 

ಅಔಿಖು ೨೮ರ. 
ಕದಾ ಅಶ್ಶ್ತಾಖಶೀಯ ಅೊಬೆ' ಅಅರಂದಳುಲರರಿ' ಉಳ: 

ಲಿದಿಣೆಳ' ಎಟ ೂರುಔಜರಲಿ. ಅಲೆಜುರಂಅಜಂದೆ' ಅಶು ಜಲಾ: ಆಲಿ 

ಫ್ರೂಲಿಖ ಇಲ್ಲೂ ಇಲಿಮಿಲ ರಿ ಆತೆ ಅಜ್ಜ ಕಾರದ. ಉಬೆ 

ಬಿ ಜವೆ: ಹದಿಬಾಬೊಕು? 'ಉಅಜ ಜಲಯ ಅಲಿ ಅಬಾ 

೮ ನಿ ಘಸಾಅಡೆನ ವಿರಲಿ: ಅ ಬವಳಿ ಅಲಿ ಎಜೆಬುಕುಬುದದಿ. 

ಬ್ಲಾ ತಕುವಿಜಾದೆಶುಬುದಾಲಔ ಅರ ಲಿಬಜಲ' ಶೊಮಅತಬಾಆಿ. 

ಮಿಃಲಿಜಲಿಾಲ್ಲಿ ಜೆಲಾಯೆಉದಿದ್ದಿ. ಜಾಅಾಖೆಕುಲಿಲ್ಲ ಔರ ಲರವಿಯಚೆ 

ಅಜಾೂರಿಖ ಠಲಬ ಐದ್ದಿಆಲ ಇೂಫೆಬಬುರ ರಲಿ; ಐಔ ಚಿ 



ಅ ಆ೮699ತಲ್ಬಅ7 ಈಲಾಜೆಲಿ ಔನ ಆಜ್ರಿ" 1688 
ಇಗೆ 

ಜಲವ ' ಆಯಿ ಖಲೌಬೆಶೆಲಿ ಅಲಾ ಡB3ಬ ಅ್ರೂಲಳ ೫ಉರಿಣಿ 

ಈ: ಅಲೆ ಬಲು ಆಳುಅಜೆ ಬಯ ಉರಿ ಲಜ್ ಈ. ಈ ಐಂ 
ಔರಿಲಳಾನ್ದಿ ಔಲಂಆಡಕ ಅರಿ 'ಜಕೌಮಿಲ್ಲಲಲ ಅಚೂಲರೆ ಕಡಿದ 

:ಔ ಆರಿ ಅಲ್ರಅಬುರೆ ಜಅಾಜನೆಲಿ ಲರುಲುದ್ಧಿಜಾಖಿ ಬರಲಿ ಜ್ಞ್ಚುಲ್ರಕುಯರುಔ 

ಜಾಲ ದಬಾ ಬಂ ಅ5ಿರಿ ಉಂ ಆಸೆ, 



ಮಿಣಿ ಧಿ | | ಇಲ್ರರ'ಅವ್ಧಿ. ಅಕ್ವಿಡೆ:: 5 ಲಸ 

ಕಠೊರ ಜೆಎಲಾರಿದ್ದಿ... 

ಚಿಶ್ರದಿ ಗ್ ' 

ETN 4 mm 

6  ಅರೊಲಿತದ್ಧದಿ. § 

ಈ ಅ  ಅಯೆಬ್ಬಬೆಬೈಿಬಳ್ಳಾಬನಿಳುಸಂಬೊಡೆ ಐದಾಮುಯರಲಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ | 
ಬಿಂಜುದ್ದಿರ್ಲಿ ತಾಳಿ ಹೌಂಬೆಲ ಭನೆ ಇಶಡ್ರಿಬಲ್ಲಿ ಬಕುಬಾರೆದ್ರಿ ಈ. 
99) ೬7೦೧ ಇಶಾಧ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉತಿಯಲುದಿಲ್ಲ ಲ್ಯ೧೨೮ೆ ಬಊಯದಿದ್ರಿ ಜೆ ' 

ಈ. ಅಿಖೆಅರಿ್ಲಿ ಉುಾಎಖ. ಅಜಾೂಂದಔ. ಬಉುಔದಿಲ. ಕಲಂ. ಜಿಕ್ಲಾಲ್ಲಿ 
ಅಲ್ಲರಿಖಳಲಳ2ಬೆ ಅಬೂರ ಲ್ಲಾ ಬಮಿಳಿಲ್ಲ ಅಯೆಬ್ಬಬೆಪ್ರಿಬನ್ಯಾಜವಿಕಾಸೆ 
ಅಬ ಅಬು೨ರಲ್ಯಾ ಭಸ್ತುಲ್ರಳುಬಲ್ಲಿ ಉಳಾರೌಯಲ್ಪಿ ಅಜಟಲಿ ಎದಿಮು: 

0.೪.೮. ಬಿಲ್ಲಿ ಇದೆಬ್ಬಬವಿಕಳುಖಂಬೆ ಅಬಾರಜ ಬಿಜಿ ಬಲೆಜ್ರಯಆಿ 
ಅಬಾಲಔದ್ಲ ಕುಂದ ಜಮಿಬಿಲಲಾನ್ನಿ ಅಬ್ರಯಲು_ಜಾದ್ದಿ ರದು ಭ್ರಿಬಹ್ಸಾಬಿ 
ಅಲಬ್ಬಜಲಿಕುಕ ಟೆ ಪರ ಈಜುರಾಂಉಶಾ ಜಾಂಂಬಾಾರಜಿ ಬನಿಖಖಾಲ್ದಿ 
ದಜ ಅಜುಲಜ ್ರಿಖಲಿ ಲ್ರಜಾಂಾ ಬೊಕೆ ಜೂ ಬಹೂ 
ಬುಮಿರ ಈಅಿಐ ಬಲಿಆರಿಶಾ ಔಖೌಬ ಅಂಖವ ಮುಬ್ಯಾನಿದಔ ಶಾಲೆ 
ಖು ದಔಜರಳಿ: ಈುಂಜ ಅಂರಿಎರಲಿಕುಣೋಬೆಲಿ ಬಖ್ಸುಕೆಗೊಬಾಾಲತಿ. 

ಲ್ಲ. ಜ್ಞಠ:ಸಳುದೆಲ್ದಾ ಬಂಕುದ್ಧಿರಖಿ ಶಾ ರಿಚಿ ಆನಿಶ್ರಜಣಜ ಕಶ್ವಾಲ್ಯಾ 
ಔರುಡೆ ಜರ ಇಲಲಿ ನಬಿ ಶಯ ಅವ ಬುರ ಘೊೂಬುಲೀಲಅ 
ಅಂ ಬೂಜಯಾಅಜಲದ್ಲ ಜಬೆಲೀಿಬೆಲಾನಿ  ಜಲರಿ ಕಜ: 

ಲ. ಲೀಲಾಗೆ ಬ್ವರ್ರಿಬ್ಬಇಲ್ದೆ ಕಾವಿ ಉಜ್ಕಾಜಾರ ೫೦ ಪ್ರೆಬಕ್ಸಾಬಂದೆಬ್ಬಬವಿಜು 



6: ಆರೆೌಲಿತಲಯ ' ಠಿತಿ ಔಯ ಆಶ್ರಾಯ 857 

|. ಕಂಬಂಜಾರಔ ಅುಜುಔಿಯಿಖಂ ಶಾ ಹಲಾಡ್ರಿಗ್ರಿ, ಅಯನ ಹಿಸ್ಸಾ 
ಗ್ರ ಇದಬ್ವದೆಣ್ರಿಡೆಲುಬರಿಕಾಆಸಂಲೊಡೆ ಎರಾಮುಂುತಿಬಲ್ಟಲ ಉಬೆ ಈ 
ತೀ ೫ ಲಿಜೋಜಾಜಾಜ್ಲಿ ಶಾಲಿ ಆಲ್ರತಿಐ ಲೌಯ ಕಲಲ ಯಯ್ಯೂರಿಫಿ, 

ಈ. ಅಯ ಔ89೮(6%. ಈ ಲಔ "'ಆಜೌಲರರ ಆಲ್ಲಿ ಅೂಜಾಜಿ 
೫. ಹ ಈುಠರ ಭ್ವಪ್ರಯಿ ಈಜಿ ಉಠಿ ಯಜ 69. ಅಜುಂಖಾ 

ಲ್ಲಲೀಂಔ ಶಾರಿ ಖಬಲಿಲ್ಲೀದೆಯ: ಲೀಕು ಆ ಪುಲಿ ಅಲ್ದ 
MT ಹೆ ಅರಿ: ಅಜ್ಜು ಅಲಿ ಅಲಿತಿ.:  ಅಂಅದಿಎ ಘೂ ಛಶ್ದಲಕ್ಷಿ 
ಅಯ. ಔಲ್ಬು ಅಶಾ ಸಹಿ. *- ಅಅಲ್ರಿಳಲಾಕಾರುಮಿಂಯೆ ಎ8೦ 

ಇರಲು ೮೦ ಬ್ರಹೆರ1ಅುಲಿ ಅನಿ ಅಅೀಕುಖರ ಜರಿ ಈ ಉಕ್ಕು ಅ ಬರಿ 
ey. ಈಲೂಯಕಿ. ಬೆಲ್ಲಿಲಿಂಲಲಿ: ಜ್ನ ಶಿಲಿತಿ. ಲೀಾರುಜ್' ಹತ ಬಜಿ 

ಖುಲೆದಿ ಆಲ್ಲಿ ಅಡ ಅಖಾರ. ನ್ ಬಜಾನ ಆರೇ 
6೦7೦ ಶುೂಯ ಖ್ನ್ಪಾಲಲು ಕಾರ ಬೆದೆಲಿಘ ಬರಸಿ ಅಬು 

ಊಂ. ಅಂಥ. ಅಜಾಖೌಯಿಲ್ದಿ ಬರ್ಮಿಲುಲ೦ಅ. ಅಜ] ಜ್ಞಾ ಆನಿಕ 
ಓಜ ಜನಿಕ: ಬಯುದಿಬಿಬ ಲಿ ಶುನಬೂರ ಣಿ ' ಅಜುೂ ಜು. pire ಈ 

ಅಲಿ. ಇಯೆಇಎಆ€ ಓಲ... ಇಅರುಆನಸಬರಿಆಗೆ. ಅಳ *ಜುಖುರ£ ಬಿಬ್ಬಿ 99ಆಸೆ 

ಇಲಲಿ ಅಜಜ: ಆೂರುಜಾರ್ಮರಿಬ್ಬಂಿ. ಜದಿಐಲಿ. ದ್ರೆಯಿಬಿಂಜುಲ್ದಿರಬಿಬ್ಬಾ 

ಅಠೀಣಿ ರೀಬಜಂದಿಜಸ. ಆ೦ಿದ್ದ ಉಬಿರು. ಅರೆರಂಜಿಔಿ ಜಮಿತಿವುಳು ' 
ಅಂದ್ರ: ಬೆ ಅಬೂ ಶಾದಿ ಇಜುಇತಿಉ ಲಲ. ಇದೆ ಈ ಬಳು 

ಗಔಯಿಬ್ಲೂಬುಲಿ: ಔಶುಂಖಲಾಔಖಾಧ ಆ. ಧರೆ ಈಜ್ಞು ದಿಔಲಲ್ಸುಲಿ. 

ಊಲ. ದ್ದಿಜಿ' ಇರಾೂರುಅಿ ಶಾಲಿ ಥಲ್ಬರರುಖ್ ಅಜಾಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇಂ ಇಇ! ಖಃ 
' ಆಈ. ಲಚೆದಿರಎಸಾಜ್ಕ್ಕಿ ಲಮ ಉತಾಲು೦ ಶುಣವಿ: ಅನ್ಸಿಆನ್ಲಿಇ9 8ಡಿ 

ಕರಗ 608 ಅ ಇಅರಿಅ ಅಖಿಖ್ದರ ಬಿಜೆ ಅಲೆ ಆದಿ ಖಲ ಜಟೆ 
ಔ. ಅಜಜದಿಶುಲಿ ಎಳುಖೆಂಈ9. ಅಮು ಬಾಲುಲಿಲಯ ಉಚಾರ್ ಜಮುಠಿ 

ಅಿಜುಣೊಟ ಇಬಾರಔ ೨೦ ಬೂಅಯಾ ಅಂ ದರು ಬರುತಿಳಾಉಉೂಬೆ ' 
ದಂ. ಜರ ಘೊಬುಲೀಲ ಈ ಇಪ್ಲಾಜ್ಞಾ ಔಲಿಲೆ ಜರರಿ. ಶುದ ಜಲುರ 

ಬೂಠಔದಿ ರಿಯಲಿ ಈಜಿ ಬುಲಿ ಣು ಅರು ಜಾರ ಾಳಾಧಿ 



868 ಆಇ ಅಸೇೊನಿತಲಿಂ ಈಾಈುಆಗೆಳುಲಿ ಔಲಜದಿ್ಲಿ :ಅಿಶ್ರಜಿ 

ವೆಎ. ಅಡ ಜು ಶುರಿ 6668. ಲಾರ್ ಅಲಿ" ಮಿಜುಖರಂಜ? :ಲುಲ ಡಿ 

7 ಜ್ಲಅಜ್ಔಲೌಬ ಇಲ್ನಾಲೂಜೆ .ಯಲ್ಯನಿಔಆ ಅರಾಲರಿ :6 ಜ್ಞಾನಿ 
“ಆಡಿದ ಜುಲು ಕರುರತಿ: 3, 

ಈ. ಬ್ರಲಜ್ಞಾಜೊಯಲ್ವಟವಿಕಾಜಬೆ: ಎಬೂರಟಔ ಈಟ್ ಉರಿ: 
ಜಲ. 5ಖಲ್ಲಿ ಅಲುಲಿಬೆಲ: "ಈಂಲ:ಬರುಬುರೆನ್ಸಿ ಕುಲೆ. ೮308: ೌ ಎಬೆಲ್ಲ 

ಹಾ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ :ಲಿಓಜಗೆಲ್ಫಿ . ಕದಿ ಸಿಮಿಲ್ದಲಾದಿ. ಇರರ ಊ೫೮೨೫ೆ 
ಜಮಿಳೆಲ್ಲಿ ಇದೆಬ್ಬಲಜ್ರಾಲಸ್ಫಾಬದಿಕಾಲಗೊಬಸ್ ಡ್ಯಾಂ ಆ ರಾಣಾ ರೂಪ 
ಳು 0 ದಿಲಿ. ಉಸೆ. 



ಇಲ್ರ5 ಅಲಿ ೬9೫ ಈಕೆ ವಔ 

ಅಅುಣುಕ್ತಿ ಲಿರು ಆಗಲಿ 

ಔEದಿಶಾದ್ಲಿ
 ಅಶ್ರಣಿ: 

a ಆರೆ ಅಎನಿಜನ್ದಿಯೀ 

ಛಾ. ಅಲಖಜದಿತ್ತಿ ಅಖಾಂಬಧನೂರಅಲಾದಲ್ದ ರರಿಮಿಭಾರೇಡಿ 

ಜಾ ಕಜುರಖುಲಿಬಾಲ್ರಾಅತೆ' ಅಮಿ; ೪೮5೮ ರಶ್ರಾಆಲಿ ಖಲಿಚು 

6ರ ಲಿಜ್ಮಲ” ಇಂನಿವಆಲರುಣಿಂದೆ ಅಈ ರಲಾರುಅ ಎಲಿಜರೀತಕ್ತಿ 

ಜಲಿಬಿಂ ಜ್ವಲ್ರುಮಶಾತಾರಾಲಗಂದ. ಆಲಿ:ಜಅನಿ ಬುಮಿಬಲೆಲಿ. ಲಕ್ಕಿರ 

ಅಬು: | 

9. ಕೂ (ತ ಕಾಗಾಜ ತಿ: ಔಎಂರಿ  ಕ್ರಯಿದ್ದಿಜಾಂಯಿಜ್ 

ಅಜುಲಿ ಶುಮಿಖಾನಿಲ: (ಈರುಆಕೋದ ಖರಹೊೂಬಾ೦ರಂಉಲಾ 

ಢೀ ಎಲ್ಲಿಯ ಕುಎ' ಅಬೆ. ಅಧುಖಾಯಲರ್ದ ಫ್ಲಕ್ಷಿಅಬೆಬಾ:  ಆಜುಣರುಳಿ ಅಶಾ 

ಅಾಬದೆ ಕೆಲೆ 5ಎ ಆಕಲಕಾಣೊಬೊಚ ಜಲಿಜಾರಿವ ಬಳುಖ ರಚ 
ಬರಿ ಜಮಿಜೆ'ಐ: ಅರುಪುಕಿಯಂದ” ಉುಜಾಸಯ ಬಾರ ಲಾರಾ 

ಔಂಡ ಓಂ ಆಘುಳುಣಬೆ ೮2೬39 ಜಲಾಲ ಅಜಂ ಅರಿಕ್ರಾ 

ಅಬುಲಿ ಬಜಬಮಿಶಾಂಬದಿಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿ" ಜಬ್ದಜುಅುೆರಿೀಂಕ ಲಿ 

ಪ್ರಿ ಆಲಜೋಬೆಲು $೭ಿನಿರುಲಆಅಟೆ' ಉರಿ ಐ ಆುಕುಖಂಚಿ 

 ಆಶ್ನುಔಕ್ಷಿ ಉಲ್ ಐಧಾಬೆ ಜ್ವಯ್ಣಅಬುಲಿ'ಆಣೊಬೆಆ ಲಾಜ 
Gra ಆಈಲಕುಣದೆ: ಅಲ್ರಿ ಲಕ ್ರಲೃಢಿದ್ದಾಬೆಜಾ: ಈಜ್ಜೌಬುದ್ಧ 
ಜನಂ ಲ್ಲಶ್ರಾಲಿಬೆಂ. ಇ9 ನಿರಾಣಿ. ಶ್ಹುಣ ಆಲೌಶು. ಅಬೂದ್ರಳಿ 
ಅರಿಲ್ನೂ ಪಾಂ ಈ ರಶ್ಲೂಖೂಲಾಜೆ ರಿೀಳಾತಾತಿ ಐಜ್ಜುಲ ೨೦ 
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ಆ. 

ಎ ಅರೇಬಿಟೆನದಿ. ರಂ ಧಿನ್ಟಿವಿರಆಸ೦ ಲಎಶದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಅಜ್ರಿ. 

ಬ್ಲಿಶ್ರಾಳಿಯ ಲಾಲ ಅದಿ ೪೭೮ ರ್ರಿರಾಜೀಗೊಂ ಹಸೆ ಜ್ರಬಿಲೆಬ್ದಳುವಿ ಅದರ ಜಾ 
ಸೌ ಅಯ KE ಆಲದ ಲಂ ಇಜಜ್ೆಲ್ವ. ಬಿಜು ಲಕ್ 

ಅಬೆ ಖುಅಳಲಿಕುಖೊಬೂ 'ಬ್ರರಿಠ ಬನು ಶರು ಅಡಾಬುಬಿರಿ ಆಂ 
ಅ ಲಿಅಾಬರಔ ನಿವ ಉಲೊ ಬಎಲ್ಲಿ ಡಿಶುಂ? ಔಜುರಿ ಅ 
ಬಜಾರ ಅಲಾರರಾಡಿ ಆಜಾಂ ವಿರ ಘೂಬೆಲು. : ಡೀ ೧೮೮೫ 
ಬೆಣೆ ನಿರಾಯಿಆಗೆ ಕುದಿ ಸೆ ಇಲಾುದಿಲಿ 8ಅ ಕುರ ಆತ ಜೌ 

ಬವರ ಲುಂಲ್ಲ ಆಈ ಕಾದೆ ಅರೆ ತೂಲೆಲಔ ೨ರ ್ರಿ ರಾಜ ಆಸೆ 
. ಉಟ ಬಿರ್ಕಿರ ಈ ಬಜಾ. ದ] ಔಆಸಂಬೆ '್ರಶ್ಯಯ ಖಾತರಿ 
ಲರ ಈಬೆಜ್ ಎಲ್ಬಿಎಡಾಜು ಜಬ ವಾಯ ಬಿ ಔುದರಾ: ದೆ ಬಕ್ಮಿಜಚಗಿಯಿ 
೮೨ ಆಅ ಕುಶ ಅಜೆ ರಲಉಖದಿ ಲಆಅಾಯಾುಲಾರಾಖ ಐತೆ ದೋ 
ಜೌ ಆಖಾಲಿಸೌಗಾ ಐಲ? ಲಿಂ. 'ಇನಐ ಉಬೆ ಎಕೆ 
ಎರಿ ಎಲ್ರತಿದ್ರಾ ಬಜ ವಳ ಈಸಿ ಜವಿವಲ್ಲಿಂಜೆಬು: ಅಿೀಕುಡಿಟ್ 9೭ರ 
ಆಜಿ ನಿಂ ಅಕ್ಲಿರಿಬಕು ಬೆಳ ಅಷ ಟಜಲಿದೆ ೨೦ 
ಲಮ ರ್ರೆಠಕಾಅಜಿ ಅಾಲದ್ರಾಾಜಿಆ' ನರಿ ಹಂಚ ಬದಂಬೆಬು. 
ಬಲುಳಿಖ ಜುರಠಕುಂಜದಿತ್ಕಿ ಈ ಎಂ "ಅನಾ ಅಔಿಲಿ ಜಂಬೆ ದಿ 
ಇದಾ. ಜಬಿಜೆಂಯಸೆ್ಟ ಜ್ ಪ್ರಿಯರು : 'ಔಲಾಜಾಶ್ವಾಯ, 

- ಲಲಿ ಶಿಖಾಬ ಬಿಳಾಠಾಗಕ್ಞುಬಿ ಲಾತಾಲ್ 5 ಂಲಿಜಾಟಿ ಅರಿಚೆಖುಂವಲ 
ಲೆ ಓಜ ಏಜಕ್ರಾಖಜತ ಇಅ೬3ಲ ನ ತಾರಿಕೆ. "ಲರ್ ರಿಜಸ್ರಾಜಜ್ 
6953 ಐನಲಿಕಾಆತಿಟಿ ರಿದ ಈಶ್ವರ ಶಾರಿ ಇರಿಖಟಲಿಲ್ಲ ೧೬ 
*ಬರೆ ಅರು ಐನನಜು ತಾ ಜೊರಿಶಾಚ ಅಸಲಿ ಉಚ: ಐಐಬಿಜಜಿ 
ಅಬೂ ತೆಂ ಜಿಐ ಅಖಖಬಿಜಾಾುಲ್ಕಯದೆ ಅಜಿಲಾಬೆದ' "ಲಂಚ 
ನೂ ಬಿಶ್ಚಾರಅ ಈಜಿ ಲುರಿಡಿಿಐಕಾ ಅಅಲೆ ಅತಿ ಜುರಂಜಾಲುಜ್ ON 

ಆಂ ಮರ ಅುಣಲೀಲಧ ಈಡಿ ಎಲ್ಲಲ್ಟಾ ಅಜಾಯತ ಜರ ಜ್ಕಾಲಿ 
ಖರಿರಬಾದ್ರಜೆಔ ಲ ೫3ಔಉಾಗಾಬೆ ಐಲ ನ ಉದರದ. 
ರಿಯಲ್ಲಿಖು ರಿಲಜಾದ್ದಿ೦ಿ ೨95ಂರುಲರ ಈ ಔಖೌಬ ಐ್ಥಿಂ ದಂ! 
ಐಲಿಜದ *ಬರಿಆ ಜುಜೆ ಅಂರಿಲ್ಲು. 



ಈ. 

. ಕುಂ. 

(3 

ಅ. ಅರೊನಿತಂ. ಆಂದ್ರ ಕರಿಯ ಲಗಿ ಈದ ಲ ಅ್ರಲಿ. 061 

ಲೀಕುಔಆ ಜರೆ ಉಂದ್ರ ಉರ್ದು ಬಿದಿವಾಆಲಔ ಆಉುರಿರಾರ ಈ 

ದಜ ಇಲೆಬಔ ಜಬರಔಕ ಅತ ಜುಯ್ ಬರಿಬ್ದಿಕಬ. ' ಚ್ 

ಜೌಜು್ಧ ಎಲ್ಲಿಗ್ರಿಶರಾಬ ತೆ ಭಿಡೆ ಈಖಖಾಲಿದ್ದಿ ಬಿನಿಖುದ ಜತಿರನಿಜಳ 

ದಲ ಜ್ಯಆರುಖಖಿದಿದ್ದಿ ಜ್ಞದೆಜುರೆ ಬುಲಿ ಅಯಿಟುಲ್ಲಿ ನಲ್ಪರಿಳ ಕೆ 

ಅದೆಅಾಠಿ. ಅರಿತಂಂಔಿ ಜಮುತಿವುಜುಣೋಬೆ ವಡ ತ ಬಿಜ್ಠಿರ-ಈ 

ಈದಿನ ೮ಈರಾಆಗೊಬೆ ಅ ಅನಿಖಾಚಿ ಖರ ಜಾಜಾಲ್ರಿಜ್ ಅಬಿ ಜನಿ ಜತೆದ 

ಬರ ತುನ್ನಿ ಲಿಆತಜಾ ಅಜು್ಪಾ ರತ: ಹಿ ಅರಿತಿರುವ: 

2 ಒನೆ ಂಬುಂಬ | ಅಲರಿಜ್ಟರನಆ ಅಲ್ಲ ರಿಬಘುಕುಖಬ'€ 

"ಜು ಜಿಕ ಅಸುರ ಇಉಬರಿಎಸಿಲಿಲ ಅ ಅಟ್ರಯಾಲೆ ಸ 

ಆ. 

NNO 

ಹೌದ ಲ್ಲ "ಮಾಜ ಸೆವಿಂಗಲಾಳಾಲು ಅಲೆಯ ಕಳಿ ೮೪೮೮ಉಊಊಬೆ 

ಈರಾ ರಾರಾ ಲಕೋ್ಞ ಜೆ ಬುಖತೆ. ಗ್ರಿಗಬೆಪಾ. ಖ್ಲಅಲಡಿಲೌ 

ಬಲ್ಲ ಜಲ ರಿಜ್ ಔಖಿಶಾರಿಯಿನ್ನಿ ಅಜ್ನು ie ತುಜಿ 

ಅಲ ಲಕ್ರ ರಾಜ ಕೊಂ ಜಜುಲಿ ಉರಿ ಅಅುಂಲ್ಲಿಳ ಲ್ಲೆಂ. ಲೂಕ 

ಲಿಜ್ಲಾರು ಅಜಾಂಜುಜ್ ಅಜ್ಶ್ಪಾಲಾಲಕ್ಕೆ ಅಊಜಾರಿ ಬುಶತೆ ಅಲ್ಫಿ 

ಅಜಿ ಐನಿರಿರುೊದೆ ಈಜ್ಛಾಅಯಿ ಔಜಿಜರ ಈೂಬೆಬು ಭಾ” 

'ಜಶುಯಂ ಇಲಂ್ರಳಬೆಯು ಇಲ ಹ9ಖ್ಒಡಿ ಪೆೋಯೆದಿ ಈಜಿ ಆಸೆ 

ಅಬೆ ಇಲ್ಬಲಿಗ್ರಿರಾಯಿಅತೆಲಿ ಏಮಿ ಅಜ್ಜು ಅಣ್ಣ ಬಯುದ ೮9ಬೆಪಾ: ಆ 

6 ಅರ್ಚಿ ಅರಾಸರಲಿಂಯ ಆಕ್ಟ ಇಎಐಉುಗೊಬೆ ಠಜಿ ಔಲ್ಲಿಜ್ಞಜಆಲಲಿ ಅಣ 

ಮಹುಖಿಬೊಡ ಕಾಲರಾ ಖತೆಅಶಲಿಡಲಿ ಅಶ್ಲಾಯಜೆ ಈಲ್ಲಾ ಶಾದ್ರೂ ಇಬೇ 

. ನೀ ಜಂಬೆ ಡಿಲಿ ಇಲ ಔಜ್ಞೂಲ ಆಕ್ಷಿಲಿಆ೦ ಎಂಚ ಬಲಾಬಲ 

ಆಈಳುಜಬಿ' ಔಲಿೊಕಿಅ ಈಕುರಿ ಜಲಜ ಅ ಎರಕ ಎ೦೬ 

ಅಲಲದ ಅಡ ಎಲ್ಲಂಹೆ 9550 ಅಲಲಿ ಅಂಕು ಜಲ್ಪುರ್ಲಿ 

ಔಐಲಿಎಲ್ಲೊ ಈಜಿ. ಐ  ಜ೮%೮ ೮೮9 ೩8 ಜ್ವಾಲಾ. 

ಲರು! ಇಲ್ಲದ ಈ ಉುಲ್ಬೇಣಿ ಕೃಲ್ಲುತ್ರಕೂಲಿಆೆ ಉಲಿ: ಈಲ್ಪಜ2 
Kass | 



5) | 
ly ೮೦; ರ್ಟ ಸ ಚಟ ಸಂಸ ಮ ಕ ಯಬ ಈಡ" 
1. | ವಿ ಇನಿ33 ಲದ್ನಿಲು. ಅರುಲ್ದೆಲ ಅಬಾತಲಿಯಲ್ನ ಅಲಿ ಆರದ್ದಿ 

ಈ. ಲಿಶ್ರಾ ಖಾದರಿ ಜಡಿ ಲಿಚ9ರಾ. : : ಜಳಿಜ್ದಿಔಬಲ್ದ ಇಳಿ ಲಬ 
gs AO ಉಔ ಇಲಲಾಖ್ಯಾರಾಣೋಜೆ ಅಲೂರಲ್ಲಾ 3.೦. 6ಟ್ಲಿ 
ರೀಲು (ಡಾಶಾಜತೊಬೆ ಅಶಾ ಟಿಶಾಯಿಿ : ಅಲ ಲ್ಬಧಿ: ಅಲ 
ಅಣ: ಈವ ಇಗೆ ೧೭೧೮೪ ಆದ: ೫ ಶಾ ಆಸಾ ಗ್ರಿಜ್ೆ 

ರಕೊಕಿಆ] ಅಳು ಜರಿ ೮೫ ಾಣಣೊಜರಿ ಬೃಡಿಲ್ವ ರಂ. 
ಆಂ ಲಿಲಿ ಅದಿರು ಪರಈರ ಭ್ಯ ಲಹುಳುಣೊಬೆ `ಆರಿಶ್ರಾ 

ಲುರಶ್ತಾ ಐನಂಅಾಜಸಿ್ಧ | ಲಿಯ ನಲಆ 6ಲಿರೆ. ಈೆಜುರೆಅಾದಿ 
ಖು ಲ ಲಾಲ ಅಲ್ರಖಸನಿ ಬರು ದ್ಧಿರೊಂಸಂದಿ ಸೆರಿ 

ಅಂ. ೧೮೮) *ಜಾರಕಾಖಐಾ- ಕುಬಿ ಲಿಸಿರ ಈ ಎದ 69 
| ಮೂಖ ಬಂರುಲ್ಧಿರಖ ಗರಿ ಫೂಲಿಹೀಸೊಬೋನ ೫ಬಿ ಪ್ರಜಾ ಅಬಾ 

ರತ ಈಮನ್ಣ ಉಳು ಅದಿ:ಅಐನ ಠ ನಿಲಿ ಅಂಬರಿ ಬಜಾರಿ ಈಡಿ 
ಉಣ. ಬು ಖತಿದ ಯುದ್ಧ: ಅರಿಶಿಣ ಅಕ ವಸತರ, ಅಬು 

ಆರರ ಲಿಜಲಿಃಖ ಅಜಾರಅಿದಿ ದಲಾನ್ನಿ ಅಉದಿಜಿ್ಲ ಠುಣ ಎಲ್ಲಿಎಳಾ 

ರುದ ಔಔಆಸ £೦ ಎಲ್ಬಶಾರಿಲ್ದಿ ಚ್ರರ್ರಯಶ್ಚಾಣ ಐಂ ೮ ಜಯಂ ಬಿಕ್ಕ ' 

ಆದ ಊರ. ಅಬಲಾ. ಲೂಟಿ ಈತ ಈ ತಂಬಿ ಕಲಿಲ ಇ.ಅಯಾಶಾತ್ದೂ 
ಎಸಪಿಖ ಅರ ಈ ಬಿಎ ರಜಾಬಿಲಲ ಈ ಈಶಗಬ್ಣ ಅಲಿ: ಲೆಿರಿಜೂಂ 
ಕುಳಿ ೨645 ಉಸೆ ಮು ಸಟ ತ್ತ ಡ್ರ.ಬದ್ಧಿ ಬ್ರರೂಣ। 63 

ಲಾಂ್ಥ್ ಲದಿರ ೨ಜಬಲನ್ಥ ಈು 1 ಕೊಲ್ಲ ಆತೆ ಲಗಾಡಿ 

ಲ. ಲೆ © ರಾತಿದ್ಧಾದ ; ಅಜ ಣೆ ಬಂಪ್ತಿ ೧ ಜುಗ ಜಾಗತಿ 

ಈ ಎನ್ನರಿಕ್ಷಿರುರಿ ಇಂ ಯಲಿ ಆಲಾ ಲಾಜ್ ಉದ್ರಿ 

ಣ್ಣ. ಕಠ ಔರ್ಲಣಎನ ಬದಿಉರಿ ಅಯೊಬರ"  ಎುಳುಳೇಬೆ 



ಕ್ಷ ARS { We ಲ ef y 
ಈ ಣಾ 2} Ke PY 5, ಗ್ಗ ಸೆ ಕ ಹಾಲಿನಿ. ಇಲಾ ಇರಲ ರಿಯಲಿ ಔಡಲ ಅಶ್ರಯ” 22 

ಸತ 

po | ಅದಿಕ ಟಂ ಲಿ ಹರೆ ಕ ಜಲಲ ನ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ರಿಚಿ 
ಲುಬಲ್ಲಿ ಜಿ ಕ್ಷೌರಚಂಡುಂಲಾಜ್ ಅರಳು" ಡದ ಕಲದ ಕಜೆ 
`ಆ:ಅಖಿಆತೆ' ಜಲಾ ' ಜಲಔಜುಲಿ ಚರ್ ಈ ನದಖಿಬಿನ ಆತನೆ 
ರದಿ ಔಜಿೂಲಡಿ೬33 ಶುಳವಳುಖಿಂಬೆಂದೆ "`ಬಯುದ್ದಿರೆಎಲ್9 

ಇ. ಬುಜ ಲಿಐಛ್ಛರ್ದಾಲ* ಉಗ್ರ ಳಾದ ೮೨ರ) ದಾರಲ್ತಾ 
ಡಿ ಬ್ರಜಲಿಸ- ಇರಿ ಳಾಉಕಉಬೆ ನಿಲ ಎ: ಪುರ ದಿ೫೦ 
ಅರಿಜ]೦ಿ ಜಾಡಿನ ಉದೆಲು. ತಾ 

ಕ್ 

$ ಣ್ ಚರ ಚ್ 1 ok pS pe ಐ ಣಾ pe = ಹ ಗ್ 9೨. ಅ.2 ಅರಿಯ.  ಲೇಲಾಟಿಆಗೆ ಜರಿಕಹೆಂಯದ್ರಿ ಜಾಣಲಾಈಡಿ ಉಳ ಉಡಿ 4 ೦. 
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ಇಸಾ AS ಎ6 RSE BR ತ ದ್್ rE ಹಲಾ ' ಅಕ್ಕಿ ಜ್ರಯಶಾ ಬಲುಪಿರಲು ಇಖಿಬಿುಿ ಖಾರಿ ಬಿದಿರು ಸೋಲ ಅ LR 

ಕ pay ವ 24 ey FS ಮು ಇರ್ ಜಾ Ny ಹ ಛದ್ಮ ಬಾ ಈ ಜಾರಲಿ, ಅಳತೂಂಜೆಲ ಐಎಅದೆ ಬ೦ದಿಯಆಯ ಅಲಿ ಉಳಂಯಕು ಅಜಾ 
ಶಿ 

ಇರ್ ನ ಹವಾ ತ್ಯ EE ಬಳಿ ಬಔಬತಲಲ “ಅೀದಿಲ '೮ಲಕಾಲಗ: ಅಬ ಮುಲಕ ಜಗೆತಬ್ರೆ 

ರ್ 
'ಉ. ವ ಬಿಟ; ತರುವ: “ಅಹ ಲಬುದ್ದ್ಣ ಅಹುಜಲಿ ಬಿಮಿ ಅಕುವ ಇಂ 

ಹಿಲ್ಲಾ ಚಾರ ಜನಾ. ಲಲಿ; 'ಈೀಬೆಶ ಅಆಈಜಬಜಬೆಕುಲ ಲಮ 
ಫದಿಬೂರ ಬಡಿ ನಕುಲ ಅಬಿ ಜರಾಬಿಇಲಾವಿ ಜುದೆಬಿಲು ಖರ 

ಘಈಟಜದಾ'ಖುತ ಲಾರ NES ಅಬ *ಚಂರ ಬಿಬ್ಬಿ ಡಿ ; 

4 "ಲ ty 
‘ಈ ಆಯ ಉದರ ಪಲ ಬವಳಿ ಕುಂಜ] (9 6ಹ9ಲಾ 

"೧4 ಪುಜಗನಟಔ ಜ್ ಅಯ ಅರು ರುಜು 8958 ಲಿೀಜುಜ ' ದಂಡ 

“Om, ಅರಾ ಖಿಾದ್ದಾ | ಶಾರದೆ ಅ್ಲರಿಯೆಳಲಿ ಕಣಸಳಬೆಪ. ಐಎ 

9ಈಾಬಜೂಾಶು೨ ಅರಾ -ಈವಿಜ ನಾರ್ 'ಅಟಿವಿಷೆಡಿ 'ಬುಜಚಕೆಟು 

ಅಯಿಜಾಜಾರಿ ವಾ ಅ ಲಿ್ರಳುಂಲತೌ “ಬಟರ್ ಐತಿ 

"೦. ಲೆಜುಜ “ಶಾ ವಿಜಲ್ 'ಲಜ್ಞೂಯಯ. ಲೀಕ್ (ಭಾನ 

ಅಜೆ ` 9 ಈಟಾಾಜೊಜೆ ಜ್ ಬ್ರಜ್ರಾಯಬ್ಟ ಆತೆ ಲಿಜಾಬೆಧು 

ಸ ಬಜ ೫ ೫% ಈೌ 



968 ಯ ಆರೆಿಲೆಲ್ಲಿಡಿ. ಜಾ ಯ ಔಟ ಆಶ್ರಾಜ: 

೫೨ ೨2 ಜಲಂ ನರು ಉಜೂಳರಿಬೆ ಠಖಯಲ್ಲ ಕವಿ 

`'ಜರಠಿರಂಖಾ9 ದರಾಳಗೆಜು9ಿ ಲಕಾಣೆಂಬೊಜೆ ಆಖ: ಬಿಜ 

ಅಸಲೀ ಬಮ ಅಯಾ ಈಿಳುಃಣೂಬ ಅಠೀಬೆ. ಬೆಲಾ 

ಆ ಮಳುಣಬಂಶ ಲಣಿದ್ದಿಯ ಜನ್ನಿ ಇರು ಶಾಖ ಅರೆಲ್ಪಾ ಜತ್ 

ಇ. ಜುಕ್ಚಾಶಾತಿ. ಹೋ ಬಾಪೂ ಅಬಾಲ ೪೮೦ರ ತಿಲ ಅರಿಜತಿ 

ಬಿನ ಆ೦ಂಬದೆಕೆ ಸ ಇರಾಲಾಖೆ ಬಿಲ ಜದಿಲರೆ ಅಳು 

ಅ. ಉರಿ: "ಲಿಸಾ ppl Se 8ಔರ್ರಜ್ಞು ಬಶಾಲಿಬೆ ಇರ 

ಮಖ ಬ್ರಬಿರಿಣಿ' ರಿಜ್ ಅ ಅರೆ ಜತಿೀಲಾಲಿ: ಲಿಬ್ವಲುಕ್ತ 

ಆ. ಲಿಕಾಡೀಸೆ' ೨೨ ಲೆ ೧ರ ಐಂ ಅಬ್ರುದಿರಿ ಅಬ್ಬಜಿ ಇಂಡಿ ಪೆ 

ವಿ೨ ಅಲಾಂರಿಲಾ-ಖೌರುರ ಈ ಜ್ರಾರ್ಮೀಯಣಿ ಎಲಲಿ. ಏನ್ವೀತ 

೫ನ ವರಾನ ಅರ ಅಲಿ ಇಜುಲಿಅಾಲಾುಗ್ಯ ಯದ ಈಖ ಇ! 

| ರಾಧ ಇಲ್ಬಲಿಎ ಅಡಾ ಐ೮೮ಜಉ ಡಿ ಔಂಬೆಬು. ಲಿಂಕು 

ಔತ ಜಂಕುಂlರಂಖಖಿ: ಲೆಲಿತಿಜಲ್ದಿ ಎಂ ನಿಂವುಳುಟಿ 
ಅಲಲಿ ಉಲಿ ಲಅಾಲಾಲ್ಲಿ ಜಬೆಜಪಿನೀನ ಖಾಲ್ಗರಾ ರಂ ಕಾ 

ಅರುಲಾರಾಜತೆ ಅಳಿಲ ಬಾರಥಿ ಅಾಶಿಂವಿಅ ಆಶೌಬ ಲಾರಿಲಅ 

ಅಯ ಅಲಿಯ. ಅಮುಲಅಲಣಿ ಅತಳಿಜ ಆರರಲ್ಲಿ. ಲಿಲೀರಲಿೆ 

ಜಬಿಂತನಿಲು ಈಶೌಬ ಇಲ್ಲ ಆಲಿಬಂಡಿ ಬಳಿ ಬದ 

. ಎವಿಜಬಕಾ ಅನ್ಲಿಂಜಾದ್ದಿಇಸಲಿ ಜಲಲ. ಅಾರಅಿ. ಅಜ್” 

ಮಿಲಿ ಡ್ಲಿಚಾರಾ 3 ಹ ಲತಾ ಜದ ಜಲಲ ಉಜರಾೂಚಿರು ೨೮ಎ ಜಠರ | 

ಅಲ ಜತನಿಅಕಶೆ'ಲ್ಲಅಅ ಪ್ರಜಕ್ನಾಬಲಿಕು೫$ 'ಟೆೋಡೆ ಬಳುಕಾವಕ್ರ 

ಆ. ಲು. ಜನ್ನಿ ನುತ ಔಟಐಶಾಲಿಲ್ದಿ ಜಲಜಿ ರಡಿ ಲಆ೦ಕಾಆತೆ 

ಅಲಿ ರಾನಿನ್ನಿದೆ ಕ್ರಾ)ಚಾಯಿ ಜರ ಜಾಧ್ಮಿಲಲಾಲ್ಬಾ ಲಾಈ ಅಜ. 

ಇದರ ಾಅರಕ್ಕೆ 29 ಆಸ ಅಲುಲಾಕ ಬಿಜಿ ಒಲಿ ಅಜುಟುರರಿ. .' 

ಅರಿ. ಅಅಸಖಬು ಅ್ರರಿಶಾವಿಬಲುುದ್ಧಿ ' ಬಳಕೂರ ವ ಎಬಾ:ಅ ಇಲಲಕ್ರಿಲಿಕ್ದುವಿ 

೭೫೦1. 
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ಊ೬ ಆಔಲಿತನ್ನಿಐ: ಅಳುಂಧಿಕ್ಸಿನಿರ ಆಗಿ po ಆೆಶ್ಕುಜಿ 668 

ಬಿಜ್ ಅಂಜದೆ ಈದಿ ತಟರೊವಜಿ ' ನರಿ ಆಯಾ 

ಆಲ್ವ ರಲು” ಔಂತ ನ ಅಫಾತದಿಷ; : ಲಕುಲ ಲತಾಕಉಾಜ್! 

! ಉಶಾದ್ರಿಬೆ. (/ಔರ( ಅಕ್ಕರ ಆಕು ಬೆಳ" ಅಲ ಆಧಾಯ ಪ್ಲ್ಮ 
41. :: ಆಶೀಸುಲಿ ಐಜಿ ಅ್ರರಂಕಿತ- ಲ್ವ ಬಂ ಇಲ್ಲಿ." 
ಆರ ಐ ' ಅಬಾ ‘ರ ಈಯಜರಿ ” ದನ: ಅುಧರಲಿಲಾಜಾ 

ಗ ಶಿ 
ಜಯದ :  ಲಈಹಲಾಜೆ ತ ಆರ ಲಜ್  ಕರಿಲಂಬಲಸ 

ಆ ಕು - py 

ಅಜೆ ಉಂಜಾಾಉಂಿಲಿಲ್ದ- ಲೀಬ' ಜಬನ:ಮಿಲಿ ಲಔಬು 

ಈ ಆತರ ಲಔಿಕತ೮ಾಸ0. ಈಕಿ ಜಾರ ಜದ ವಿಲ್ಗಳತು: 

?, 

ಆಕೊಲಿಕೇವ: . ಅದ್ಮಿ. ಆಾಕಳುಣೊಲೊಡೆ ರಿಯಲಿ 

ಲ್ರ)೫೦೮ಅ ಉ೬ಜಾ ಜಮ ಲ್ರಶೆ)ಲ್ಯ ಸಔ ಲ್ರಹಾಪಾಲೂಜುರಿ ಅಶಾಆ' 
ಅಣಿ ಐಂಜ್ ಆಸ್ಲೂ೦ಲ್ಲೂ ಐದೆ ಅಲಕಾ ಔಜೌಟ ಜದ ಉಂ 

೪ರ. ಅಬ ಐ ಅಸಲಿ ಅಅಜನೆ ಜೈಲರಿದ್ದ.. ಅಳುಡ್ತಲಿಜಾರು 

ಆರಂ ಅಟುಅ ಲಾಯ ಸ ಟು ಲೀಕುಜ] ಅಜುಳಿಲುಯಿ ಜಲ 

೮ಲ: ಮಿವಾಯ ಅದಿ ಬಲ್ಲಿಣಿ' ಕನಔರಾಕಾರುರಂಂಅ ಮಿ 

ಇರಿ ಇ ಠಂ ಅವರೆ ಅನಿ ಕುಜ ಈಖ ಬ್ರೂಯಾ ಇ 

ಅವೆ: « ಈಔಜಸಜಬು್ಣ ೨ ದವ ಯರು ಆರಿ ಪಿಂ 

ಜ9ೌಅನು ಖಅಲಿಅ ಆಯಿದು ಉದ್ರಿ ಈಂಯ Re ಅಲ ಅದ್ಬೀ 
್ರಲಿಳವಿ ತು ಉಲ್ಟಾ ಪ್ರ ಅದ ಅುಲಿಂಯಆಸಿ £ ರೊ ಆಶಿ ಸೆ 

ಲಿಜಾಣೊಬೆ ಲಿಜ್ಕಿಲ ಅಕೋ ಲಿಬರುಬ ಹ $8 ಆಕಾಜತಿ 

:ಅಲೊಉ ೮99೦೦ ಲ್ರರಿಜರಿ ಏಂ... ಬೃಳಿಲೇಲುದಿಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಲಿಂ 
ಈುಕುಣಿಂಬೆ ಲೂರಲ್ ಲಬ ಈ ರುಠಳವಳುಲ ಬತ ಅಲಿ 

ವಿಲಲಿಔ ಆ ಔತ ಉಂದು ಬಿಡ ರಂಂಶಾಜುಡ ರಲಿ ೫ 
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: ಅಬೂಾಜ] 09೫ ಇಟಲಿದೆಜ3 'ಬಬಬಲಿಬಿಕ್ಲಾ್ಲಿ ರಲಿ. 
“ಅಟ ನಿನಿಂದ ಔಜಲಿಟಲ್ಲೆಐ ಅಅಸರಿದೆ' 5೮೮೮ ಲೀಶಲಾಣ್ಣ 

| ಭಣ ಎನಿ ಅಿಂರುಚಿ. ಲಬಿತೂಯುದಿ ಇ ಡಹ ಎಸಕ ನೆಂ 

4 ಜಯಾಛದಿಿ ಅರೆ ಇಲಿ ಆತೆ ಹೆ ಎಲಿ ಜ್ ರಾಡು ಸಲಿ 8 ಚಕಾ 

ಜ್ ಜಾ | ಶಿ 

ಮಬಿರಿಖೂಬಳಾ «ಈ 

'ಟ್ಹ. pp ಅಜದಿಕ್ಕೆನಿರ ಆಂ 6ರ 'ಅಜ್ರಡ್ಯ 
5 

ಠಂ ಜಲಾ ಮಾ ಮಾಜ ೊಜೆ ದಿಂಜ”. : ಶಾನಿಶಿಷ್ಞನ್ನೆ 
ಹ್ ಕ ಯೆ ಉರಿ ಈರಿ ಅ್ರ ಆಂ ಎಲರಿಲಜಾದ್ಲತಿ 
ಲಂಬ ಬೆ £೨ಎಂ ಉತುರ. ಐ.ಉೂಶಾಲುಆಗಯಾತ ಬಿಕನಿ 

ಹ್ ಆರುಖಿ ಇಜಅಜಾಖಿ  ಜರಲಾಧಿರ ರ ಜಾ 
ಖೌಜು ಬ್ರನಿಆಂ ನಿಲ ಔಜ್ಯಾ . ಸಟ CP Ra J 

ಅಜುಲಿ ಇರಾದಿ ಲ್ರಪಿಲಿಕುಎನೆೊಬೊಂ. ಇದದಯ ಇರಿಉಖಐ' ಬಂಘರಿತಬ್ದು . 
ಅ.ಆಸಾಲ್ವ 9. ಅರಾಜಾಣಿ [ಇ ಸಹಸಾ ರಲ್ಲಿ ರಫಿ: ಹದ: ie 

4೨ ಸ ಲ £ 

6 

GR ಈ ಬ ಸ 

ಖರ ಲಸ ಬ ಈ ಅಸಾತ ಸ 
ಸ್ಸ ೫ ಘೂ ಕೆ 3: pe ಸಿ ಹ > ಕ ಸಿ ಕಿಲಿ: ಕ ಲ್ಲಿಂ ಬೆ : 

ರ 
pS 330 ಆರದ. 

4 
ಇಕಿ ಶಾಜವಾಖ ಇನಿತಿಬತಣ  ಬ್ರಿಯಲಿಡ ಆಸಿ: ಅರ 

ರಅಜರಿ- ಲ್ರಔಜರಿಲ್ಲ: ಆಂ ಜು ಶೀ ಹ ನ 

ಬಿಯಲಿಡಔಿಆ ಜಾಲೋರುರಡ ಇ ಅಬಲೆ ಆಟ ಇಲಯಿಂರಿದ ಉತ್ತಿ. 

ನಬಿ `ದಿ ಹೆರಾಐಜ್ * ಅಶಾಬಿಂಂಲಿಖು- ಔಟ ಶೆ ಅ 

ಎಲಿ ಲ್ರ509 "ಐಂ pO ುರ ಅಶು. ಎಟಿ 

6೪ಔಜ್ಞಾ ಎಲ್ಲಲಿಆಈ ಕುಜಸೂಬೊಡ » ಮಿಮಸಯೀಜುಅ ಬೆರಿತುಖವ 
ಐಎ ಬಥಅಜಾಜಾಯ ಅ೭ಿಪ್ರಲಿಕಾ ೫ಜಟ್ಪಲಿಬಾಲಿ ಎಮು ಈಟ್ಟಶ್ತಾ '್ರನಿಜುಜೆಐ 

ವಾ್ ಈ ಅಂಖದಿದ್ದಿ ಜಂದಿಲಿಡಿ ಭಾಜರಲಿ ಸ್ ಅಲಿದ | 

ಅಯಿ” ಅದಿಜೌಂಬಿಕ ಬುರಂಜಜಖಐ ಆಜ್ ಕೀಯ ದಿರಿಶಡ್ತಿ 

ಬಿಡ ಅರಲಅಖ566 225ಎ ಜರಾಜುಕಗೆದ- ' ಅರಣೆ ಜಡಿ 
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ಹ 'ಹೊಲ್ಬ ಇಲಿಯ ಲಲ. ಲಿಜಥ 4 ರಲು {4 ಕ fy 1 

ಜದರುಕರಿರೂಣಖಜಸೆ ಜರಿ “ಖೆ ಸ ಜೆ "ಕೀಲ. ಸದೆ Cy 
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ಕಿ ಘಾ. 4. 
ಬಲ. 'ಜ್ರಜುಲ್ಲಿ ಟಿಐ ಉಮ ಅಡೆಟ್ಟ ಬಲು ಅ 'ಠಂರುಲಟುತು 

ಲ 

ಟಃ ೮೮ರಿಇಲಾಳಿರು. ಓಲಾಖ ಓ೮ಿ6ಜುಡಿ ಉಲ ಆಲ್ಲಾಲಢಲು 
ಅರೀಗರಿ 'ಲ್ರಅಜಿಲಿ"ಲ್ಲಿ (ಉಂ ಲ್ಲರುಶಿ8 ಲೂ ಲಂ 
ಲ್ಲಾೂಶರಣ ಲಿಯುಜ್ ಬಿಜ ರಲಲ ರಿಚಾ ಅತ ಜಿ) ಬರಲಾ 
ಆಯಿ ಖೌಜಯುಲೆಲ್ಧಿ ಆಲು ಸಲದ ಹಿಲರಿ : ಕಾಲಿಸ್ಸವೆ: ಲಿ 
ಬಿ: ಜಡಿ ೮ಔರಾಧ್ರಿ ಬಾದಿ 5 ೧೧೮೨ 8ಬ ಬರೇಈರಿ ಉಡಿ 
PE ೮.ಔ೨೦೦ ಲಉಜಕಿ ಜರಿ ಬಲ್ವತ್ರಜೂಂದಿ ಬಿಜುಬ 

೮೮ ೮ಜಿ. ಅಸ್ಲಅಸಯಆನೆ 6 ಆಲದ ಜಿ ಲಾಜ್: ಗೌರಿ ದಔಂಲಿ 

ಆಶಾ ಬ್ಲಲ್ಪಾರಾತಿ ಲುಬಎಜ ಗೂಲ್ಫಿಲು ಲಜುದಲ್ಲಾ ಯಿಉಯಅಜ್ಟ ಫ್ ೭ಬ ಇಎದ್ದಿರಿಐಕಾಕುಖಗೊಲ ಥಉರೆೊ ಇರ ಅಸ್ಪ 
ಭುಜ] ಜಾ ಆ ಇಂತು ಜುರಶ್ಚಾಣ ದ್ರಿ. ಆಜುಂಅು ಬ | ಅದಿತಿ ಸಃ ಟೆರಿ ಣಿ ಲಿನೆ ರಕ್ಯೂಲಾಬಆಸ೦ಲ್ಬಿ ಐ ಅದಾ 6ರ ಖಜಾನ ಲೈ ಗವ ಯಲ್ ಹಾಲ ಲ%ಾ19 Ri 
ಐಡಿ ಲೆ ಓಜ ಬಟು ॥ ಅಣ್ಣು ಲಔ ಆಲಸಿ 9೬3 ೮9 
ಅಲಿ ಅಜಿಲ ಖಲು ಬರು ಬದಿದ್ವಶ್ಯಾಲ, ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲರಿಎರು 2 
ಜಿ ಬದ ಉರು ತೂತೆ ಇದಿಲ್ಲ ಶಿಜ 

6”. ಬ್ಲಾದ್ತಿ ಲೆ ಅಲಂರಲಿಎ ೮೪:೦೨ ಖಲ ಆಜಿ ಲೋಟ ಬೌ 
ಬರಿಉಉಂಬೆ. ಲ್ರವಿ ಜಾ ಜ್ರಜಖಾರಿಅಖ 5ಟೌಟ ಬಳಿದ ಚ 



೪68 

ಲಿ. 

ಕ್ಷ. 

0. 
6. 

೮13. 

ಆ. 

ಇ. 

ಅಲ್ಲ 

ಹ 

ಆಜ ೮5 ೨53ರಿಐಿ. ಇಂದ್ರ. ನರರ ಇ ಒಪ. 

ಇ೮೧ರಲಿವಿ ಇಜುಉೋೊಬೆರು ಈಅಳುಜೆ ಜ್ಞಾನ” ಳೆ a 
ಅತಿ ಇಲ್ಮಿ ಉಹ-ಆಶೌರೂಜಾೌಿ4 ಬಿಹು ೧೮ A ಜಿ 

ಅರ್ಬಿ ಲಿ ಲಕ ಗೊಬೆ ಜೆ :ಅರೂರಲಿದಿ ರಿೀಣೋಬೆಬ- ಅಆ 

ಈ ನೆ ಲೂಶಾಶ್ಕೌಲ್ಬಿ ಲಳಾರಾಆಗೊಬೆ ಡರ ಹೂಬೆಟ್ ಈರಬಿಬೂದ್ದ' 

ಹ ಅ್ರಜುರಬಿ ಬ3ೌಂಲ್೨ನೆ ಅದಿರಲಿ ಜ್ಞಾ: ಜ್ರಲ್ಬು: ಲಾತಾಜಾಔಟ. 

ಕಳು ಾರೆಲಯಿಸೆ ಛೈಲಲುರಿ ಟರ ಎನಿದಲಿಲಕಿ ಜಿಬಿ 

ಅಬೆ ಅರಜಯಿಜಗೆ ಅಡಿ ಕುಬಿಲ್ಲಿ 6%ಶಕಾಆಗೊ ಬೆರಿ ಅರಾ 

ಉಲ ಆಲ್ಲಿ ಬದ್ರಿ ಇಲಿಕಿಲ್ದಿ ಮಜ್ಯಾವಧಿಟರು $ಲಲಿ8 `ಜಲೂಯಧಿ ' 

ಅವಿ . ಉರ ರಿ. ಲಳ ೊಬೆ ಬ್ರಿ ಆದ್ರ 

9ಲಜ ದಿಜೇಣಿ, ಗ್ ತೆ ಲಂಜಾಲೆಜು. ಎಡ ಎಳು 

ಅಬೆ ಖಲ ಖುರೆಶ್ದಾ ಇ ೦ಿಳುಎಸೊಬರಿ ೨ ಔದೆ ೂವಿಜಾಜುಲ್ದಿ 

ಔಂಡ ಬದಿದ್ದುಔ ಲದ್ರಲಿಂತಜ ನ ಅಉರಭನ್ಲೀಬೆಲು. ಇಲಿ 

ಬೂವದ್ಧಿಚಎಬ ಅ್ರಖುರೆವ ಬರಿಂಲ್ಲಾಜಸ ಭುಜ ಧರೆಲುಧಲ 12 ೨11 

ರಾಹನೊಬೆ ಉಳಿಸ ಬೆಯಿುಲಿ3 ಎಲ್ಸ್ ದಿಜ್ಟಐಶಾ ಇಓ! ಅಲ್ಲೆ | 

ಎಗರಿ ಜರ ಶೂಲ ನ ಅಖಾಡ ಜದೊೊಂಔ 

ಜಎಖು ಬರೆ ಜೊನಿ .ಅ್ರಮುಢ ಬುರಜರಲ ಕ್ರಭಬುರೆದ್ 

ಬುಠಿಖೊಳದಿಲ್ಲಾ ಯುವಿ ಅನೌಜ್ಟಆಸೆ ಅಖು8ಔ ಜುಮುಜಿಲಿರಂಯಿ 

ಅಲಿಷಿರಿ ಜ್ವರ ಕಾಟ ಅಲ್ರಿದಿ ಇದ್ದಿರಿ ಕಾಕು ಜೆಂ ರಜಾಾಂಯಕ್ 

'ಎ್ರರೆಡಾರ ಇಸ ಛಾಧನಿಲಲದಿ ಖಾಬಿಜುಣೆ ಅಶುಲರಿ  ಆಕುಉಲಂ 

ಲ್ರೂಯಿಆಕಾಲಿ ಜಲಯ ಇಲಲ್. ಅುಲ್ಗಿಳುರುರ ಅಲಿ ಪೊಲಿ 

ಶ್ರೂಯಲ್ಅ ಕಲಲಾಇಗೊಆಸ ಅ್ಲಿಲಿಜ್ಜಾದಿ: ಅಜ್ಖೌದುದ್ದಿ ಜತೆರ 

ಲುಖಾಯಿ ಯರ ಅಲ್ಲಿ ದರಗ ರಲ್ಲಲ ನುಲಿ ಎತಂ್ 

ಎಂ ಕ ಜ್ಯಾಂ ಆಲಿಜಿ ಲಾಜುಜ್ ಶರ್ಮ 

ಹುರುರಖಾಲುಔ ಅಳುಬಸುನ್ದಿ ಕಯಕುಲರುದ್ದಿ ದ್ರಿಜಾಉಶ್ಪಾರಿಐಲು ಔಖ 

ಔಚಲ್ಲ58ನ್ಲಿ ರೆಜೆ ಬಿಲ್ಲ್ ಬ್ಹಲಿಜಂ ಅರಿ. 



€1. 

ಅ. ಆರೌನಿಜೆನ್ನಿದಿ. 6ಕುಂದ್ರಿರಿಲಿಲ ಊರಿ ಲಖಿಸ ಲಲ ಆಶು. 609 

ಲಾಲಾ ಬ್ರಬಜಾಬಲಕುಖ್ಬೆ ಉಲ ೧೯ಆಳ 8 658 ಇ 
ಜಾಲೆ ಕ್ಬಾತಿ' ಕಲ್ರುಡ9 ಗಿ ಅಜ್ರಿ, ಬಲಂ ಅಬಿಮಿಲಯುಲ 
೮೨ರ ಎಲ್ಲಿಯ ಕುಣೂಬೆ ಅಖಾರ ರಲಿ ಲಲ್ಲಿ. ಜಲಲ 
ರುಜಾಯ್ ಇಂತ ಜಸ ಶಾ ನ ರಿ ಹೆ 
ಅಗರಿ ಆಲ ಬನಿಲಾಲ' ಔಪೌಂಠಾಖಿಔಲ೮ ಅಲ್ಲಿಜಾಳಿ ಜ್ಯಾಲಿಲು ಇಲಾ 
ಧಿ ಬಧಿಲ್ರ ಸೌತ್ ಲುಳಿ ಎಡ... ಇದ್ದಿ ಇಲ್ಲಲಿಎಳಾಉಾಉೂದೆ 
ಕಲಿಜಾಬ ಓಜಗೆೊಬೆಲ್ಜಾಥಿ ಅಅಜು ಜಔ ಖರೆ. ಖ್ಲಅಖಗೊಕಾ 

ಎ ಬಿಲ್ ಉರುಸು ಸರ ರಿದ್ಧಿ ಬಿದೆನಐ ಕೈಕುಯದೆ ರಳ 
ಆಜ್ರಿ. ಬದಿಯ 9 ಬರುದು ಮಿಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಷಲಿಂಳಐಕುಆಸಿ 

€೮$ರಅ"ಬಿಕುಬಜರ. ರುಣ ಇಯಲಲ್ಬ ಕಲಳ ಇಣುಕು ಜರಸುಬ್ರು 
ಈ RF BRAS ಸ ಜರಾ ಸ್ R ಕಾ ಅಂ ಅಸೊಳುಲ್ಲಿ ರಜದ ಲ ಉಅಇವಾ ಜುಜ್ ರ ಬುಖುಕ್ಸುಲ್ಲಿ ಅಲಿ 

೨, 8. \ ಕ್ಕೆ (೫ ರ್ ೯ ಲ) ಕೆ 
೧) » 

LU @) ಯಿಬ್ರುಲ ಅ ಧ್ನ ರಿ ಕೊಟೆ ಬ್ರಶ್ರಾಯ ೮ಈಣತೆ 

ಲು ಈಶುರಂಲಔ ಎಬಿ. ಪರ ಬಲಾಯಜಿ ರೀಯುಣತ ಅತ 
ಬುಖಾರಿ ಶಶ ಬುದ್ಧರ ನರಿ ಅಲ್ರಿ ಶರು ಯಮ 

ಶುಲ ಲಿ ಛಬಿಬೆಬುರ ೮೦ ಅಲಾ: ಉಜೊ ಕು ಬ್ಲಅಜ'ಅಜದಲಾ 

ಲು ಎರು ನಖ ಅಖಾಂಬಜರಿರ'ಶಿಆ) €ಬೂರದಿ ಆ.ಅಾಲಾಲಾಲುಲ್ಟ 

ಲಬ ಆಖ ಅಶಾಯ ಖುರಈತೆ ಲಔ ಆರುಬಿಫಾಐ ಜರ ಅಜಲ್ದಿ ಸರಿ 

ಜಜ್ಛಳು೨ಿ ಅರಿಬರಿನ್ಲಿ ಲ್ಮಾಿಅಗೆ ಬುರೆಬಿಣಿ ಆಲತ ಆಸೆ ಎರವ 

ಈುಜುಜಣೊಬೆ ಇಲುೂರಣ ಉದಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆನಿಜಲಯಿ. ಲಲ್ ಬರ್ಲಿ 

ಅಲ'ಕುಂ ಇಲಾಬಲ್ಲಿ ಬಿರಖಾಜಾಭ್ಲಿ ಉಡ ಎಲು ಆಳುಬುರಲ್ದು ಆಟದಿ 
ಎಲ್ರ ಬುಲಿ ಬರಿ ಔಟರಿ ಬರ. ೮89೨ ಬಆರಿರಂಬಾರಿ ಜ.ಜೆ 
ಜೆ'ಎ.  ಆಂಳುಜ] ಅಬಖಕು ಈರ್ ಜದ ಅಫಾಬೆ ಬಿಎಂ 

ಆದ್ರಿದಿ ಅಲಾ ಆತ್ ಅಲಲಿ ಲಮಿ ಎಜಅೊಲ್ಲ ಉಆರಿತ೦ಿ ಕ್ರಾ 
ಬ್ಲಾ ಪೆಬ್ಬಜಲಿ ಬಿಔಳ.  ಬ್ಲಅಜಬ್ಕುದಿಲ್ಲಾ *ಲುಡಿ ಅಲಿ 
ಉಸಲಿ ಅಈಠೂಸ ಯುವಿ ಇಲಖ ಜಂತೆ ೨ಂರಿಐಲಿಕುಣಬಿ 

ಅವ ಉಳಿಯಲಿ ಇರುಆ ಲಿನೆ ಇಲ ಲಲದ್ಲಿ ಆಬಲಕುಬಕಿ 
LuLu 



670 ಲಿ ಆ5ೌಲಿತನ್ಯದಿ: ಅಳುೂ್ರನ್ಸಿಿಶಜಸ೦ ಔಯಲಧಾಲ್ಕ್ಸದ: 

ಆಜಿಬುಕುವಿ ಬಕುದ್ರಿಯಿನಿಲ ಭಔೀಲಾಬಿS ಅಲ: ಆಕಾ ಅದಕ 

ಅಂ ಉಂ. ಕರಿ ಇಜುಔಖಾಬಿಜಾ ಜಿಕ ಅಖಾಡ 1 ಕುಬುರಿ ತತ್ 

ಕ್ಲ ಬರುಸರುವಿಲಿ ಅಲಾ ಶ್ಲಾರರ ಎಲಲರಿತ-ನವಮಿ ಅ 

ಲಜಚಬುಕುವ 5೮೬೮೨೦೬. ಲಾಲ್ ಆಲಬಾಲಾರಿ: ಬಖೂದ್ಧಿ[ಾ ಖಿ 

ಅರೊಯಜ್ಲಾ ಅ್ರಬೆಳ್ಕಾವಿಠ' ರಿಯಲಿ. ಅಬಿಕಾಲಾಲ್ಲಿಜಎಪ ಜಜ್ಜುರಿ: 

೧೫೧೨. ಜಾಗೆ ೦೦ ಜಿಡಿ ಜಿಕೆ ಅಕಾ. ಬ್ಲತಿಸಿಬಟಿಜ್ಲ ಅಜ್ಞಲಿಂಿ 

ಇಲ ತಿದ ಲುನಿರಾಈಅಜರಿ ಲ್ರಶಯ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿಜುಜುಲ್ತಿ ನಔ ಆಳು ಕುಖಗೊಬೆನಿ* 

೯ ಐಬು ಹೊಪುಲ'ಯಿಪು ೬೫೦ ನಿಧಿರಂ 4೦ ಖಾಶುಖ್ಯ 3 5 ಲನ ಜೀಗೊಚೆ - 

"ಲಾಯ. ತ್ನು. ಇ ಗಳಲ ಅದ: ನ ರಾಲಿ ದಿದ ಅಭ್ನ ರಘು 

ಅಲ. A Wa ಇಲ್ಲಲ | Rs pe. 

೨.62ರ ಜತರ: ೫ರಳ.ದಿಶೌಬ. ಬಲಪಿಎಐಸ ಐಶ್ವಿಜ।ಐ: ಬೆಲಿ ರಿಪು" 
ag ಅಲ. ಲಔ, ಅಜ ಸಿವಿ _ ಅಂಅಪಿ ೧೮೮೪ 5೬70 

ಡಿ i ಇದಕೆ ಅಧಿಖಲಲ ಜುಬುರಿ ಜಲೆನಿಂ. ಲಿ ಆರತ 
ಯಿನ್ರ್ರಿ ಅಶಿ ೨: ಉಪ್ಪಲಿ ಕುಖಣೊಬಲಿ ಅಮಿಲೊಬಲೆಜಸ೦ ಅಖಾಜುಲಾಲ್ಲಿ 

ಜವ ಬಜಾರ ಸ ಇನ್ನಿಖುಬೌ೨ೆ ಕುಜ ಬೀಖಾದೆಬ್ ಎನಕಾ ಔಖಿಟ್ 
ಅಂಬಲಿ, ಎಂಬೆ ಜಾಅಿಅಲಿಕುಣಿಬ'ಎಚೆ. ಅಅಾರ್ರಶಾತವಎದಿ ಹರಿಂ 
ಐ3ಿಅಮ ಬ್ರಹೆಜ್ಯಾವಿದ, ರಿಯದ್ನಿಜಯಆಗೆದಿ ಅಳು ಅರಿವಿ ಅಆ 
ಲ್ಭ. ಹುಅಶುನಿ,.. ಬುರಿಐಬಿಜೆ .. ಜೆಂಜಶ್ರಜಾಜಿ. ಬೆ ರಜಲಾಟೆಬಾ. 

೮೦1ಈ!.ಲೆ ಕುಬುಸ ರಬಿ ಈಶ್ವರಿ ಚರಂ ಉರಿ ಖೌಣಿ 

ದೆ: ಐಜಲ್ಲಿ.ಒತೆರಲ ಭಾ ಆ೮೦. ಕ ರಾಹ ಬೆ ೮ರ 

೨1೨, 'ಜಔಾಾಶಾಖ್ಲಿ ವೆಜ್ಜಿಜವಿಕುಸೂಬೆ ಅದ್ರ ವಬೋ ರಂಖ ಜು 

೮ಜಿ ಆರೆ nk ೮೨೦೨ ಲ್ರಮಿಶಾ ಲಲಜೂ ಜೂಲಾಖ್ ಜರಜ್ವ' 
ಟನ ಒಆ ಲಾಲ್ಷಿಬು ಅ ಜ್ರಔಶರಿ ಪ್ರಾಬೆಬ 



ಣ್ಯ ̀ಆರೊನಿ್ರೇಐ. ಇಅಂದ್ರಿಲ್ರರರ್ದ 49 ಲಷಶಾರಿದಿ ಆಶ್ರಜಿ: 671 

|... :ಜ್ಯಅಜಂಕುಡೇ ಮೊಡಾಂಔ  : ಲಆ್ಳ್ಲಿ' ಔಂಕುಲಜ 
1 ಅಲಿರಿಂವುಲೂಸೊಬೊಡಿ ''ಲ್ಲಬನ್ಲಿ : ಠಿ pena 
$೪. “ಇಲಿ "ರಲ ಸಾಯ ಅವರ ಜತೆ ಲಿಜಾಜಾರ್ಯಿ ಈ ಉಳ 

44 ಅಜರ ಅರಿ 'ಇಜುಬೆಈಅರಿ ಉಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲದ ಕಾವ್ರಉಔಆಲು 
4 ಈರಿ ಖಾತೆ 'ದ್ವಿಲಖಿಹಕೆ ಅಬುಲಿಬಿ ಪ್ರಿಂ ಅಲ್ವೂಯೆ 

"ಡಿಯ ರಔಲಿಬಂಲಲಆೆ ಆದಕ್ರೀಲುರಿ ದತ ರಾಂಡಿ ೮೮ ಶ್ವ 
“ಅಕೆಲಿ್ದಲಿ ಬಾಾ9ಜಿ ರಆಸ್ಛಾಖ ಅಲಿ ಖಶದಿಖಜುಳ ಬಳಿಧಿಲಾಂಲಔ 

| (ಇ. ಲಲಕ್ಞುಜ. ಔಯ ಇರು! ಅರಿ ತ ಔರಾಖ ಅಕ ಬಿಚೆಲಿಆ ಆರತ. 

ಇ 'ಉತಖ್ ಆಗ ಜೆರೆರಾದಲೆ ಅಜ್ರರಿರ ಅಕ ಅರಿ ಆಜಲಿಬವು 
'ಕಾಆೆ: ೨ಹೊೋಖ ಬ್ಲಕ್ರಾಯಿಂಠೀಿ ಲಕ್ಷಿ ಆರಿಉಉುಲ್ಲಿ £ ಆಲ್ಜಾಂಜಖಣಾ 
ಇಯು ¥ ECR SNY ತಹ ME ಇ" ಔರಿಎಕಾಖಿದ. ಅಣ್ಣನ ಅತಿ ಜ್ಲಾರಾಲ್ಅವಲಿ' ಉತ ಈ ಏರ 

ಅ ೧1 8೮1 ಜಲ 

| - EE Ep ಹೊ $k ಶ್ತ ಬಂ ಭಾ ಧ್ರ ತ ೀರಾಂರಕಾಶ್ಆಲದಿಗ ಆತೆ ದ್ವರಯಿಆಸೆ 'ಅಮುಲಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ತಳ್ಳಿ 
p 

ಇ. ಐ. ಆದ ಬ್ರರಲಾ ಅಲಶ್ನಾರೇದನಅಾಜಾಲ್ಲಿ ಎಆರೆಂಖ ಲ್ರರ್ರಖಸಂಲಗೆ 
್ರಲಿಜಲ 'ಪಿಜವಿಜಮಿಲಿ ಲಕೋಟೆ ಹಾಡೆ ಬಲುು್ಧರಲ್ಲಿ ಆಲಾ 
ಯಜ ಅ ಅರ್ವಿಆತ ಅರು ಔಯ: ಜರೇರೀಣಿ ಜ್ ಲುಕ್ತ ಅದ್ರ 

ಜ್ರ. ರ್ವಿಭಂಯ A ಉನ ಜುಜ್ಞಾಲಿ ಜಕರ ದರಿಯಕ್ರಾಪ- ಯತ್ತಿ 

ಸ ಭಕ ರರ ಮಿಜುಪಿ ಔ6ಈಶಾಲಿ ಬೃಮಿ ಅುಖರರಳುರಿ 
ಇಲಾಖ ರ ರಬ್ ಉದಿಲಿಲಿಯೂ ರಾಳ ಖುರಪ್ಪು 

೫. ೮೩೫. ಜನಿ ಇ9 ಘನ Sic ಸ ಜಂ 
ob ಸಿ ಅಬಾಲಿಚಿ ಉಆಾಜಾಶ್ಯುೂಅಿಬು ೭ 

ಈ. ಆಈ ಉಾಸ್ಥಿ ಅರೂರುತಿ ಬ ಲ ಆಸಕ್ತ್ ಉಲಿ 
ಅರಿ ವಿಐಆಗರಿ ಉಷ್ಪಣ ಅರೆಯಲು ಬಾಷಾ *ಅಜುರಿಬ ೧೩೬ನೆ 
ಅದರಂತ ಜಟ್ರಉ ಈ ಆಲಿ. ಅಜುಲಿಬ ಅ್ಲಿಥ್ಗಫಯೆದಿ. 

ಆ ಆತಿ ಅಧಔಿಬಲ್ಲಳ ಇ ತ ಚತ ಕಠ: ಅಬರಳಿಳಅರಿ 
ಔಐಜದಧೆ 054 ಲೆಜಕುಲಬಲ; ಜಲಿಬೆ, ದಿನ್ನ ಸತವ ಬರಿದೆ 

3, gL 



(79 ೯ ಆ330ತಜಿ. ಅಜೂನಿಲ್ಸಿಲಿರ ಅಂ ಔವಲ್ಲಿ -ಅಶ್ರಣಿ, 

ಉಂ ಔದ್ಲಾಬೆ ೨... ಇರ್ದಿಆತೆ ಆಈ ಅಅಶೀವ “ಜ್ಲಲ್ಬುಖಾಶಾ್ಲಾಜ! «ದರಿ 
ಅಮುಅ ಆಜಾಂ ಮಿಲಿಬಯಿರಿ ೮. ಬ್ರರಿತ್ತಾನ ಲೆಲ್ಲಲ್ ಬರುಶಾಶ್ಲೂರಜಸೆ 

ಖಿಲ ಕೀರುತಿ  ೂರುಆಕೊತ್ “ಅ್ರಿರುರಐ “ಆರೆಧ್ರಾೂತೆ 
ಅಲಿ ವಿಠಬಿಬೂಲ್ಯೊಯ “ಬ್ರರು5ಐ ಅಲೆ ಕಾಲ ಎಟ್ವು 

ಊಂ. ಅಯ್ ಅರಿ ಅ್ರೂಯಲ್ ೫ ಪ್ಲಿಂದೆ -ಬಿಅಬ್ದ್ರಿ  ಎಬಲ್ಚಾ | 

ಖುಜುಶ್ಲಾರೆ ಇ9ಜಾಜದ್ದಿ ನತ "ಲಲಿಬರಿಲಿಲ್ದ 'ಅಬಿಖಾಖರಿಜಯ್ಯಕ್ನಾದಿ 
ಅಯ. ಬ್ಹಯೊಜುವಲಾ ಇಲ್ದೆ ;ಯ9ಿಬ್ಬರಾಜಾ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇರೂ ರು ' 

ಲಜುಸಿಲ ನಲಂ ಶ್ರಾಯಬರಿ ಕಐಜಿಲಿಎಅಜಾಎ (ಲೆ. ಆತುರ ಯ ಬನೀವಿಡೆ ' 
ಅಂ. ಅ್ರಜೆಬಿಶಾಖಲಿ ಅಬಲಿಯ ಇಚಾದಾಾಲಿಖಿ... ಅಜಜ್ಬುಲ್ಧಿ -ರಿಭಾಡೆ 
ಉರಿತ ಆಂ ಗೊಬೆ ಲ್ಲಿಸಿಂಯ ತಲುಪ್ರಾಂಖಅಗೆ `ಅಳುಲಿಫ್ಲಿಇವಿ -ಬ್ರಜಾಾಔ 
ಛಉಲನು»ು. ಟೆ ಅಲುಜ್ರಂಯತೌ ಭ್ರಲ್ಪು ಶಾಖಾಜ್ಲಾರ ಉಜಾ ಅೂಬದೆ 

ಅಂ: ಲಔ ಈರಿ ಇಜುದ ವಿಶಾ ಮಾನು. ಐಡಿ ಇ6ವೆಬ 
ಅಲ್ಲಿವೆ ಅ್ರಬಾರಯ ಅರೋಲ್ಣು ಜತೆ ಥ ಜಾವ) ಬರ್ ರಾಯನ ಅಕುಲರೇತ ' 

ಲಲಿ. ಖನಿಜ ಇಲಿಜಗೆರಾ ಅಮ “ಪ್ರರಾುರಾರಿಂ ಜಾಜರ ೨. -ಇಲಾಾಶಾಅ 1 
ಈಸ್ಥಾಳಿಬಾದ್ದಿ ಜಶಾಾಲುಔ 'ಬಿಂಲಿಬರಿ೦ಿ-ಆರೋಕ್ಷಜಸೆ ಇರಿ ಲ ಜಾ ಅರು 
ದೌನಿಸಾಯಿೂಹು 'ಬಿರುಪ್ರಅಬಿ -ಬೆ5 ಕ್ಷ ಜನೆ ಚಾಚಿ ಖು “ದುರೆಜಾಣ್ರ ಎಲಿನ್ದಿಯ. 2 

ಲ್ಲ. ಬತಿಜ್ೂರು ಜಾ ಆದಲ್ಲಿ -ಶ್ರದಾರೆಐ :ಏ5ಲ್ಲುಖೆ ಶ್ರ 

ಬಕಿಖಾದಜ೦ಿಳ ಲಬಮರೊಲಲಔ ಎಲ್ಲಿಎಳನಣಸಂಬೆ ಬುಜ ೨ಲ್ಮ | 
ಅಲ ಇಬಿಲು. -ಬ್ಲಾತಿಯೊಕುಬಿಜ್ಸ -ಜಹೋಾಯಕಿ 'ಹೆನಿಜಾಲ್ದಿ ಲಿ*ಲಿಬಲಿ 8 

ಅಶು ನರಿ ದ್ಯಾ ಈ ಬಲ್ರಾಯಿಲ್೫ಉ ದಿಲಿ ಆಣಾಜಿಶಾದಿ J 
1 

3 ಆಃ Am Bo mr ದು ಕ್ ವಾಸಾ! ನತ್ತ ಇ ಲಾಈ. ಬರಿ. 6ಜ್ಜೌಲುಪ್ಪಿ ಮಿಲಿಬದಿ ಆಲಾ ಬದಲಿ ಲಔ ಸ್ಸ ಗೆ ಜಿ ಡಿ ವ ನ” 

ಖಯ ಲಿ.ರಲ್ -ಇರಾಧದಿಕ್ಯತಿ -ಉಜುಂ50 ಅಲಲಾ ಖಡಿ? 

ಅಲುಜಿ ಲೆ ಜಬುರಿ ಜರ ಈಬಾರಾಅಲಾ ದ ಎಲಿಿ2ಕಾಕಾಾ ಚೆ 
ಣಿ. ಜರಿಔಅ:೦ಿ ಜಾತೋ. ಆದ :ನವಾಕುಖೊಬೆ ಲರಿಜಣತಣೆ ' 

pS ; ಶಿ - 

`ಓಂ ಜನವ ಬ್ಲಲಾಪಿರೆಂಎಜಸ | ಖಾನ ಅಜಾ 'ಜ್ಯಂಿಜ್ರುಹಲಲ್ಲಿ ಕಜ 
ಲ್ಲಲಲಾ  ಬಲರಿಲಣ ಅಾಜಿರಿ  ಪೌಯಿಂ ಪತ್ತಾರ ಘಿ 



9 ಅರಿತೆ ಜಿ. ಇಂ ದಕರ. ಆಸಿ, ಔಯ ಆಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಿ.. 673 

“ಅಿೀಕುಜಿ ಇಳು ಜ್ಞಾನ ಅದೆಔಬೂರ್ದಿಣೊನ ಲ್ರಜಾರವಿ ಬರೆ 
`ಅಲ್ಲಿಅನೆ ಬ್ ಲು್ರಖರಿಅ ಜ್ರರರುಕೆೊಖಎಲುದಿ -ಕ್ಲಿಬಿ5ಳ ಅನಿ 
:ಜಾಲ ಅಲಾಲಿವಿದಿ ರಿ ಕಲಕುಣಟೆಲಿ'ಬಿಕ್ಕಿಲಲ್ಲ ಜನಸತ ಕ ಕುಣದರಿS 

ಟೊ. “ಆಗ ಜಲಶಿಬವೆಅೆ ಅಜ್ಯೂಬಿಜಖಯರಜ್ಞಾಆ್ಹೌಟೆಬ. ಅಅಲರೇಂಲ್ದಾಜಸೆ 

ಅದೆಬ್ಯ ಲಾತಾ ಬಿದಿ ಐಲ್ ಕಲಿಬ್ಬೂ ಅಸಹ ರ್ಯಾ ಲಜುರಂಖಜ್ | 

Be ರ ಆವೊದೆಲ. ಆಕ್ ಇನ್ಫಿ ಅರ ಘಲಲೌಜು ಬಿಕರಿ 

ಇಲುರುಂಜು ಮರೀ 'ಬಲುತಂಬಲಸ ಆದುೂಕುಸದ್ದಲ್ಬಂಯ ಕಪಿ 

ಛೀ. ಬರಿಮ್ಞಾಣ. :ಲೀಕುಜ ವ್ರಜಾರುಸಸೊಬೆ 'ಜರಿಬದೆಔಳ ಅಲಿಜಲಾ 

ದಂ. ಇಬ ಬೆಔಟಂದ್ರ'ಲ್ರಆ ಬಾಲುಜಬಾರ ಲ್ ವರ ಘೂಬೆಬಿ. ದಿ 

ಈ. 

“ಖಠಅಕುಜೇಬೆ ಬತ ತೇರಿ ಇಲಿಂಆಲಾೊಬೆ ಬರಿಥಠಿ 

ಖಲಿ 'ಲಿಜಾಜಾರ್ಫಿಆತೆ ಇಲಿಜ್ಜರಿರಿ ಯಜ್ಕಾಾಲಿಶಾ ದಬ ಲಾ ೊಬೆ 

'ಬರ್ಕಿಜ ರಹಾ ಆಲಿಪುಖಾಜಿಔಿ ಬಲಿಲ್ರಲಾರೇಬಿಜಿಳ ಈರ್ಲಿಜೆ ಅಲಿ 
ರಿಜಲಿ'ಬತಿನಔಂಬಬಾ.  ಖಾತೀಯೊರುಡ್ಲಾ 'ಆನಿಶಲ್ಲಿ ಖಲ್ಲೆಬಲ್ಲಿ 
ಖಲಿ ಆಡಿಯೇ ಗೊ ಅಲಿವ್ಸಾ ಜಿರೆಂ €%ು ಲಬಜೆ 
ಜರೆಉ1ಲಿತ್ತು ಇಅಐಗ್ರ ಅಲಾ ಬಜಬಿ5ಂಲೂಖಾಜ್ ಬರಿ ಇಯಂ 

pi ಯಣ: “ಆದಿಜಾ ರ್ರ್ ಹತೆರಿ ಇಳೆ 'ಆಲಿಕ್ಭಾಇದಾಲಿ ಆತೆ 

ಅಸ ಆ ಆವೆ ಬಬ ಅಚ್ಔರಿಆಜಾಖಹತಾಂ 'ಬುಚಿಯಜೆ ಲಬುದ್ಷಿ 

ನಿನು ಯದ್ರಿದರರೆಆಗರಿ ನ ವಾಣಂನೊಬೆಲಿ ಅ ಅರಜೆಡಿ 

ಖ್ಳಾಶಖೆಂಜಾಲಿಕದ ಆಲ ಕುಂಟೆ ಈ ಬಿಲ ಶಾತತ ಭ್ರಲುಜಿರೂಅಆತೆ 

ಉ ಲೆಸಾ ಲೂನಾ. ಅಜ್ ಾಯಾದ್ದಿ ಘೀ ಬಿಪಿ ೭ರ 
ಅಜಯ ಅರಿ ಜಲ್ ಸಾಲೇ ನಯುರಿ ಖೊೋಯಲಬರ ಜಡಿ ತ್ರ 
ಅಕು%೫ ಲಾವೀ-ಪಿ 5೦ ಅ ho A) ) ಜಬಿರಿನಿಣಔ ಬಿಜುಖಅಯಜೆ ಬಿಲ 
ಅಂ ಆರಿಬಲ್ಲಿ ಜ್ವಜ್ರ ಜ್ರಮಲಈಳದೆ 'ಅಯಳುಜರ ಈ ಡಾಣಂಿ. £0 ಣೆ 

ಅನಿಅಲಿತಲಲ: ಕಜೆ ಜಲ ಬದಿಗೆ ಔಲಶಾಕ್ಷ ಜಾರ ಈಜಿ 
೪ ದಎರಾಲಿ ಜನಿಲಿರಿವದಿ ಐ ಓ೦ಿಅಜಾಲ್ಲಿ ಅಂಜು ಅಬು 



071 ಇ ಅ33ನಲಲ: ಇಲುಂದ್ರಲಿರೆ:ಜಗೆರಿ 'ಔಯಲ್ರೂ ಆಶ್ರಯ 

ಯಿಲಾರಾಜೊಟೇದೆ ಔರಾಂಬಜಾಯಿಾಜೆ ಲಿಜ್ವಲ್ತಾ ಆ ಹೆರಾ ವಜ ಜನೆ 
೦. ಉರಿ ಅಲಲ್ಲಿ ಅಮಿಚು ಜಬ್ ಬುಯಿಲ್ಲು ಕಟಿ ಜಲಜೆ'ದಿ: ಅಅುಂಲುತಿ 

| ಅಲ್ಯಅಃಬಲ ರಿದಿಘಾಲಾರಿ ಮಿತಿ ಈಣಲಸಿಂಜೆ ಬಿಡಿ ಅನಿಲದ | 

ಆರಿಕುಳ್ರಬದಿಲ ಅಠಿಕ್ಲಿ '`ಬಜುಸಲ್ಲಿ'' ಅಬಿಅಂಂಔ ಅಬಲಿಬಬಿವು. ' 

€೨. ಈೆಖಬುನ್ಧ ಎಲಿ ಅ್ರಬಿಃಕಾ ಬಲಯಲ ಸ ಯಿ ಅಲ್ದ ಯೆರುದಿಲದ್ದ 
ಬ್ಷಜಲುರ ಅ ರಚಿರಿ ಘನ ಯಜಾಲರ ರಡ ಜಿ ಬೆಲೆ ಠಲ್ಭಅಸದ 1 
'ಕರಿ ಅ್ಲಚಬುರತಾ 'ಔಲಖಿಬ ಬಿಡಲಿ “ಅ್ರೂಯಲ ಜಿ ಈಗ್ಟ್ರಾಜಗೆಐ. 

ಣಿ ಜಲ ಔ ಖೆಬನ್ಷ ಜ೦ಬಲಿಿ ಅನೋ ಿಲಾಖಳ್ೆ ಲರ ET: 
ಅಕಿ ಬ್ವಲಜಾಯೆ ಜಮೆಂಕುಔ ಅ ಲಆಖಿರುಣಿಬ ಲ್ರಲಿರಿಪ ಅಣಜಿ ' 

ಔಲೀಬಘೆಖಧಿ ಲಾ9ಕಾಜ ಉಚಿ 'ಛ್ವಲಯೂಬಂಲಾಚೆ “6೨೬೫9 

ಯ ಅರುಬಾ ಆಧ ಟಿ ಆವಿ "ಜಾಲ್ಲಿ ಡಿಶಾಅತದಿ ' 

1 ಅದ್ದಿ ಾಜ ಜೆ 94.8೮೮ 
[ey 

ಬಿದಿ ಆಕ್ರತಿ 3 ಲ್ಜಕ್ 

ದ್ರ ಇರೌಿಅ ಇದರ ಲ್ಲಿ ಜಯಿಔದಲ್ಲ ಅಬವಿಖಿ ಅಹಿ 

ವಿಲಾ ಅಲಲ್ಲಿ ಜಾ 
ಲೋಟನ ದಂಜಿ ಕಾ ಇರುರ ಜರ ನರವ ಲಿಈಲುೊಬೆ 

ಲ. ಶಂ ಭಕ ಅಜೆ 6ಈಜಂಾಬೆ ಆಲೆ ಲ್ರಶುಖ್ಯಾ 

ಸೆ ಬರ ಬರಲ್ಲ ಜಔಲೇಲು ಲಔ ಆರಿಜ್ಜವಿಜಔ ' 
ಇಮಿಬನು ಅಜಾಜುಹ್ವಾಬೆಪ್೦ಿ ಲೀ ೭) ರಜ್ವಾರಿ ೦ಜಿ 

ಲ ಅಲಂ ಲಿಆಂಾ೦ಿ ಎ ಫಾ ಅಲಿ ಬಲ ಜಸ ಆಜಂ. ಇ 

ಆ್ರಶಿಫಿ ಘರಿಬ್ದಳ ನೋ ಶವ್ಗೀಯೇಂಈ ಇಲ್ಲ ಅಖೌ ಲಿಜಾ ಬಪಿಿಕುಲಲ್ ' 

ಛು. ಅಯುಂಯುಬಿಲ ೮೬೨೫ ಲ್ಲಠಿಘಳೊಕುಪು ಧರಾ ಐ 
a೦ ಅಬುಂಡ:ಬಿರಾಬೂಟರ BAN ಲಿಅಜಿ ಟ್ರೂ 

ಅದ್ದಿ : ಛ್ವರ್ಫೂಯ, ಬಿಜ ಜಿಲ್ಲ ಅತ ಡಿಲಿಜ್ ಔರಿಬ್ರಿಲೆ ' 
ಠಾ. ಬುಲ್ಗಳಾ' ಲಲಿ ಅಕಾಜು ಬ್ರಿ. ಈಲರಂಐಆತೆ. ಅ 

ಐಗ್ದಿಜ ಇಯ ಔರು ಅತೆ. ಅಉಜಾಲಿಖಾ ಔಣ ; ಉದ್ಧಗೆೋ ಕುಲಜ ಸದೆ 

ಆ ಎರೀಬದಿಕ್ಕಿ ಐಕ್ಲಿೀ ಬಳು ಬಂ: ರಿದ ಅರಸಲು 

pe 
tu 



ಶ್ 

ತೆ ಅಸೆಅನಿತ್ಟಡ: ಇಾಂದ್ರಿ್ದವಿತ ಜಸಿ, ಪ್ರಯಾತಿ: ಒಲಜ್ರಯ್ಮಿ ಹ | 
« 

— 

ಈಜು ಲಿಂಕಾಜಾಲ: ಇದ್ರಾ ಘೂ ಇರಿದ್ದ ಎಂತರ. ಅಬಿ ಇಡಿ 

ಅಶ್ರು ಪ್ಪ ಚರೋಜಾಲತೆ93 ಜನಿತ ರಾಜನೆ, ಲಕಿ 

ಅಬೆಖಾ. ಅಜಸಔೌಬುದ್ಧ ಅಿಲ್ಲಿಜವಿಕ ಜ್: ಜ್ಜ, ಅಜೆ 
ಐಜಿ 9 ಅ ಇರಲಿ ಔಲಿಜಅಿಜಾಳ ೨೪. ಈಂದ ಲಿಪಿ 

ವಿ ಧಲ್ಲಿ ಟಿ ದಔಜ್ಣಿ' pe ಪ್ತಿ ಜೊಡಿ ಜ್ರನಿತಔ 
eo] ಡೆ ಔಲಾಣರಿ, ಪಡದ ಔಯ ಅಕಾ ಹತ್ ರಿಪ ಅಫಿಕಿ-ಅ೦ಿ 
ಜನು ಲ pln wf ಯಔ ಬರಿತ ಕಾರಾತೇದೆ ಗ ಲಿ Fr ಜನಿ 

ಬಿಬಬಿಖಾ?: ಈ ಹದ, ಬಡುವ ಕ್ರಹರುದಿಲ್ಲ: ಲಿಜಲಿಯು ರಡಿ 
ಈ ಲಾರಾಂ ಸ ೬ ಜಲಿತಿಪ್'ಕುಖಸ ಜೆ. ಜ್ನುಲ್ಧಿಜಾ ಅಜರ 

Ra ಅವ ದಯ ಖಳು ಅಲ) ಕಾಹುಸ್ತಾ: ಲ್ಸಠಖಂಕುಡಭಕ್ಕ' ಬ್ಯ ನಮಿ ಶಶುಲರುಯು 

ಛಿ 

ಸ 

ಟೆ 

ಬಲಿಜ: ಇರುಪ್ಪು ಶಾಲಾ ಲಾ ಲಕಾ ಬಬಲ್ ಈ. ಈ3 `ಕಾಣ್ರಜಾ ಜಾಲ 
ಕುಯ  ಅಖಸಜಬ್ಬಲ( 99. ದ್ವಿ ರಿಕ ರಎಂಿ ಜರ 

- ಇಜಾರತಿ ಕ್ವಿ ತಾಯ ಟಖ ಅಲ್ದಿಜಕಯ' ಆದ್ರಶ್ಟಾ ಪ್ರಲಬಿಲ್ಲೂ 

೪; 

ಬೆದೆ ಶೂಲದ ದೆೊಶುಔ ಅಜಕಧಿತ. ಜಿಪಿ.) ಎಲಿಜ್ವ೪ ೨ 
ಬುರ ಈಪುಲಾಣಶಾ' ಅಲ್ಲರಿ ಈನಿಬ್ಬಅ ide Re 

ಇತ್ತೆ ಜತಿಬಲ್ಲಿ ಅರಅ್ಧಿ ಎಳಿ ಉಲ್ಲಾ. ಲೇಟ ಜಳಾರುವಿ ತಾ ೮೨9 
ಬುಲಿ. 

ಆತೆ ವಿಆಕ್ಕಿದಿ ್ರರಿಇತರಿಬ್ಬತ ಬಿಖಾಔ ೨ಲ್ಲಲಿಂತಿಂರುಯುಂಲೆ ಮಿ5ಶ್ರುಜಿ 

ಲ್ಸ ಇ೮ದು ಜಾ ಬಲಿಜ್ರಜಲಿ) ENE ದರ 3ದೆವ ಖ್ಲಿಜಗೊಕುದೆ ಲಕ್ಷ 

ಬುನ್ನಿಶಾಲಿಲ್ದಿ ಅಐಅಾಜದೆ ಅ್ರಲಿತಿಳುಲಖಲಿ ಅನಿಶ್ರಜಮಿಖಾಜಔ ಬೆಯಚ್ಚು 
ಲಥ ಲಲಿ ಬಳುಜಬಲೂದ್ದಿ ೨9ಬಎಲ್ಳಿ ಜಠ ಯು ಭಾಂಡ ಅುನಿಖಲದಿ 

ಧ್ವಜ ಅಲ್ವ ಶುಬ್ರೂಜಸೆಖ. ಖಲಿ ಅನ್ಲಿೀಬಿಖಿ ಜೆರಜಲಿ ಕೂ ಕಾರಾ 

ಅುಖಧಜಕ ಸನಂನಲ್ಯಲಕಂದದೆ ಬೆಯಳಾದಲ್ಲಿ ಅಲಲ ಬ್ಲೀಬಣಿ 

ಅ3 ಅರಿ ಬಹ ಕುಆಶಾಖಷ್ಟ ಹಂಗೆ ಜ್ಯಾಬ್ಸುತೆ 



676 ಆ ಅರೆತಲಿತಲಬಿ. ಉತ್ರ ನಿತಿ: ಔಯಿಲಲ್ರನ್ಲಿ ಆಶ್ರಜಿ, 

೮೦೦೮೪ ಬುರಡರಿಜಕ್ಕಿ. ಹಲಿಲ್ಬಾೂಈಓ: ಲಿರಿರಂ ಅಲ್ಲ ಡಾ. ಲಯದ 

ಉ:್ಆರಿಆಡೆ. ಲೆಯಿಣಿ ಸ ಶಾ ಜಿ: ಇಆರಿರಿಇಉು ಜರಿ ' 

ರೀ. ಔನ ದ್ವಿ-ಲಾಆಜಾಯಲ್ಟಿ ಜಿ ದಟ್: ಆ'ಎರಿಲ್ಬಳಿ ಇಜರಿರಿಎ ' 
ಅಲಾಯಿ ಅಶಿ.ಜ್ಲಯೀಾ: "ಅರ. ಔಿ9. ಐಲ he: ಇಬಲಿಲಾ ' 

ಬಾರತಿ ಔರಿಯಿಲ್ವಯಿ ದ್ರಿ: ಲೆ ಉಂ ಅಿಲಣಾಲುಲಿ: ಬಲಿ 6ರಿ 

©: ಅಜುರಾಚಿ ೮9ರ... ಅಲರ್ದು ಎಧೊಲೆ' ಬಔಬುನ್ಲಿಖದಿಬಡಿ 

ಬುದ ua. ಇಲಿಲಾಠಾಲುಐ:ಆರಲಾ ಈಜಿಬ ಲರುರಳಿ ಜಲ್ದಿ 

q- ಅಲಿ ಶಿಬಿಆಜರಿ ಔಜುಜ್ಚುಜಿ: - ಲಕುಣಿ'ಅದಿಖಾ ಜಲ್ಬಅರುಳಿ ಶು: 

ಆಅಶಾಜ್ ರುದರ ರರ ಶು. ಲಾಬಿ. ಲಾಲ ಚ: 6ಔರ ಬಳಿಅ ಏಂ 

ಲ್ಶುಬಿಜಬ್ಧಿ ಬುಜಖಜಾಲ್ಬು ಆರ ಬರಳು: ಬಲ:ಬ Ee 

ಇಬ ಎರಿ ಬ್ ಏ೮೯ಗೆ ಯಾಜ ವಾ € ಈ ೮೫3 

ಅಬಿಅಜ ಶೊಾಜಎಶಾ ಬುಕು: ಜಶುಅಶಿಶ್ರು ಲಖಿ ಅಲ್ ವ 

` ಜಾಲೆ ಪ್ರಮಾ ಅಶಾಜುರ ಖುಗಿಲ್ದಿ ಬಲಿ ಎದಿ ತಾರಾತಿ. ಅತ ದಿನಕೆ | 

ಈ. ಲಿಆಬೆಪ. ಲೆ. ರಿಖುಔ ಅಶುಲಿಜು ಬಾಜಿ ೮೧ದ್ದಿ ಎಂಟ್ರಾದೆಡಿ' | 

ಅಔ ಭ್ರರಲರ ಕಾಲಲಿ ಆತೋ ಜ್ರಾಲ್ಸಬ: ಐಸಿ. 9 ಜುರೇರಿ ' 
ಅಲ ಇ್ರಿಐಷ್ಟು ವಲಾ ಯಾಕಾಾಯಲ್ಲ ಅ್ರಗಬರಶ್ಯು: ಆಟ್ತ್ರಿಮಿಜ್ವಲಿ: 

ಅ. ಅ್ರಬ್ರರುರಿಬೆ £8 ಅಔ ಜದ ಅ $ಂಾಖಾ ಜೃ ನ ರಾಜಿ 

ಬುಖಾದಿರೊಲಲದ ಉಜುಲಿದಿ ಇಲುಲಿಖಾಖಿಆತೊಂಅರ್ಟ ತಶ್ತಾಅಜಾರಾ 

| ಈಶಾಯಸೊಲಲ್ಲಾ ಬಾಣೆ ಬೆ. ಲೈಥಗ ಆಗಲಿ ಬಿಲ ಐ ರರ ಎ | 
ಊಂ ಲ ತೆ ಎಸುಜುರ ಸಾ ಆಯಿ ಲಜಡಿರಿಬ೧ ಆಗೆ ೨9 ಇಂವ ಶೂ 

ಆನೆ ಇಲ. ಅಳು ರುಖ ದ್ಧಿ ಅಬಿಅಖಿ ಜರ ಈ ಇಜುದಾಂಈ ' 
ಅಲ್ದ ಆಟೊ ಮಾಲ್ಳಿ ಎರಿ ಇರಲೂ ಖಿ ಬ್ರಬನ್ಮಬಲಕುಣೊಬ 

ಈ. ಅ್ರದಿಖ ಬ್ರರ್ಬಾಾಯದರು ಬಾಳಿಲ ಟಬು. RY ಬೆಬಂ 

ಆಯಿಗೆ ಲಿಲಿ ಕು ಲಜಬಿೆಂನ ರದಿರಂಜಲಾ ಅ. 
ಬರಿಂ ರ.ದಿರಾ ಎಸೆ ̀  ಅ) ಬನಿಖು್ರ? ೧೭೮೮೨ ಆಬಾಲ 

ಈ. ಅಮು ಅಿ೨ಿರ್ರಾವಶಿಅಣರಿ ಲಿಂ ತ | ಬಲಿ | 

“3 



ಅಶಾದಿ ಆಲ್ವಿ 'ಬ್ರಿಅರುಯಿ ದರು ಅಲಿ ೬ಬಿರೆಬ್ಲ ಫಾರ 
ಅದಿಜ್ಞಾನೀಹ -ಉಚತಿಯಐಲ್ಲಿ ಕಜರಿ್ರಂಲ ಲಿ ಇರಿತ ಉರೆರಯಿಂಯೆ 

ಸ್ವ. ಆರಿಪ್ರಲಿತಿ ಈಜೌಬ ಬ್ರಬಿಬುತಎಜಜ ಅಳ.  ಜಶುಅಶಲ್ಲಿ ಆಜ 

ಅಲಿ- 

ಆಲ. 

ಆ ಚಾರ LR BN ನದು ರಘುಬರ ಅಸೆ 

ಜಾಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಟುಜ್ಭಾ ಚಿಕ ಆೆಕಬೀದಿ ಬಿರ ಅೆಲಿಳುಜಲ್ಲಿ 

ಅಂನಿಐವುಳ್ಯಜಬಂ ಅಬಲಿಜಬುರ ಈ ಔಜಬ ಪಜಾಬ್ರಯ ನಔ ೬ಾಿ 
ಈರುಲಾಯ ಶ್ರು್ದಿಬುಬಔೆವ ತಿಜುಅಳಿ ಜರದು ಆನಿಶ್ರಜರೂಳಾಜ್ ಅಆ 
'ಠಲಿಲ್ಬ. ೨9 ಜಾರ ಈಬಿಆಗೆ ಬ್ಹಲ್ಲಿರಿರು ಆಜು ಈರ ಈಯ ಬುರ 

ಈಾಂಬುರಿಂಂಜಾ ಆರ ಈ ಈಲಿಬ್ಬಳ ಅರಿತಶುಔಕ್ಷಿ ಭಆರುದಿಜಿಕೊರೀಣಿ 

ಅಕಿ ಆರರಿ ಸಸ ೨ ಪಾನಂ ಪ್ರಶ ಖರ ಎದಿ ದಿಶೌಬಿ 

ಜನನರುಣಯೊಲೆ ಅಜಿಿಬೆನಲಿಬೂತದಔಿ ಅದಿಃಬಳುಂಜಚ್ರ ಬಬ 

ಅಜ್ ಖಿಬುಲ್ದಿ ಬೌ: ಅಖಾಜ್ಜಾ ತ್ ಬಿಜ ಜಯದ ಲಿಶ್ನುಗರಾ 

ಈಲಿಬ್ವತಜು೮ ಶಾಲಾ ಆರರಜ್ವಾಯ ಅ ಇರ ಈ ನಯಲ್ಲಿ ರಿಜದ್ಧಶ್ನಜಿ: ಬ್ಲಾಠಿಖಳು 

ಆಜ್ಯ ಬಿಬಿ! ಅಖ್ಯಅಸಅದ ಅಲಔಲಜ್ದ ೧೮ ಶೂಲಂ ಲೋಣಿ 

ಅಬ 4ರ: ನಜ ಖಾಕಿ ಆಎಣು ಔರಿಶಾಜಿ ಲೆಜರಿ 

ಈಔಎಲಐಣೆ ಅಧಿ ಜುಯದಿ ಅಬಾ ಅಲಿತಕೆಿಬ್ಬ್ರಅ ರ:ದಿರೆ 

ವಿರಔಿಶುವಿ ಯಿ ಅ ಜಾಜರ ಈರೆ. ಐಅಿಳುಡೆಜ್ಸ 

ಅಳೂಬಖಶುಠ ೮: ಸರು ಆರಲು ತೆ ದಔಜದಿ!ಿ ಜಖಾದಿಜೆಲಿ ಬು 

ರಾಲಿ ಈದು ಇಲ್ಸಿ 0 ಇಜೂಖಾಳ ರಜ ಯೆ ಜು ಅಿಬಿಬೀಣಿಂಣಿ 

ರ(ಔರಐ ಆಜಿ ಬಳಿ ಅ ರಲ್ಕ್ಮಬ್ಬರಿಬಿ: 6೮ ಈಂಐಆಗಲು ಈ 

“ಬುದ ಅಜಬಿಕುಖುಜಲಿಕು ಬಯಲಲಿ ಆಖಾಯಿದಿಲ್ವಿ. ಅಲಿಲಿಐಆಸೆ 
ಲಿಜುಬೆ ದಿವಟೆ ಅಶುಆರಿ ಶಯಿಲಬರತ್ಲರ್ಲ ಔಲಿಬ್ಬ್ದೂಅಔ 

ಟ್ಟ 

. ಲದಿರಜಿ ೨9ಐಎಡಿ ದಜ ಜಬ. ಅರೋಲಿ ಅಳುಂಅಠ 
. ಅಬಿಅದಿಕುು ಜ್ಲಲುಉಲಅಜಲ್ಲಾ ರ೬ಬಿರ೨ಜಿಕೆ ಧಂಬಬಯ: x 

ರಬಬಾದಿಜಿ ಔದಬಿ್ರಾಲ್ಲಿಎ ಮಲಿಬಶಿಬಿ ಆರೆೊಯ್ಹ ಆತೆ ರೃದಿರಣಐಿ ಜಾಲೆ 
1 11 8! ೫ 
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Ba. 

ದೇತ: 

Bor. 

ದಲ. 

Gv. 

ಈ ಆ?3955ಲ್ವಿಐಿ. ಅಜುಂ್ರಿಕ್ಷಿರಿಸಿಆಲ ಆವಖಿಡಲ್ಸಿ ಅಶ್ರಚಿ* 

ಈಲುರಾಂಾ ಆರಿರ್ರಾಜರ ಘಡಾೋನ್ದಿವಅನಿಲ್ಠಿ ರ ಔರಯಾಜಿ ಲತ : 
ಈ ಅಜಿ ಕ್ಕಿತಿ ಉೂಕುವವೀ: ಅರಿ ಜವಿಟೆಔಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ 
೮೮ ೪ಕ್ಷಬಂಯೆ ಅಠಲ್ಲಿವಜೆ' ಆರಶ್ರಾಜರಲ್ತಾ ಆಬಜಿಯ್ಬಶ್ನಾಯಿ ಲಂಕಾ 
ಆಸ. ಜವಿಷಿಫದಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆ ಎಠೀನ್ದದರಿ ಣು ಎಕುಆಿಜಿ: ರಯ ಗೊಂ ತೆ 
ಆರಿರು ಬಾರಶ್ಪಾಲಿಖಲಲ್ನಾಲ- ಜತರ ಅ. ಪ್ರುಜಜ್ಥಾಚಲಿಕು 

ಬೆ ಬಲಾಖಮಿವಿಸ ರಂದ್ರ. ಜಖೆಲಿಡೆಆಸೆ ಬರ ಈಗಲ್ಲ ಅದಿಕ 
ಬಲಿಜರಿ್ರಲಿ ಅರಳಲಿ ಜಾಲಿ ಆ: ಲೋಬು. ಅಕ್ಷಿರಲಘಾುಕುಣಚೆ 
9೦೦ ಜರಾತ್ರಿಯಾಂದಿ ಜಿ ಪ್ರಮು ಲಿಜು ಔಲೌಜ ಬವಿನೆಜಲಿ-ಅರಿಳಲ 
ಪಅಬೆಜು: ಯಿದ ಕಲಾಜಿಕೊವ: ರದಿರಜಿ: ಬಹಶ: ೫೮೦೮೦6 
ಆರು ಆರಿಕ್ರಾಬಮಿಶಾಖಲಿ ಲ್ರಲಿಚನರಿ ಅಲಾಲ ಲ್ರಮುಜಾ ಭ್ವಲಜಾಯಿಆೆಈಆತೆ 
ಲಿಳಾಗಾಟೆ ಜಿಜರಿರಜ್ ಅತತ ಬರ ಬಿಖಾಬಿ ಇಜಂಲಿಂ. 

ಲಿಲಾ ಧಂದೆ *ಲಾಬಾಜ್ಆರಾಡಾಂ 3. ಆದಿ ಜಿಲ | 
ಲಿರಜ್ ರವಿರಿಲ್ಲಾಬ್ದಕ್ನಾವಿ: ಔರಿಎಬೆಬು: ಅೀಕುಜಿ: ಖಲ: ಯಿಂಜಿತಿ 
ಅ 9ಆತೆ ಆಲಯ ಆರುಜುರಈ ಡಔಖಬ ಅಮುಲೂಲಔ. ಅಬಾಲ್ರವಿರ ಕಜೆ 

:. ಅಿಜುಲಿರೆಜ್' ಲ್ರಜುಂನ್ಚಾಬೆಲಾಾ ಅಡಕೆ ಬಿರಜ] ಅರೆತ್ಬಲ್ಷಿ ಇಆಸೆಲಬ್ಷ 
ರಿನಿಟೆನಿಎಲ. ಅಜ್ಜಚನಲಿ ಖರಬ್ಗಬಾಲಾಲಿ ಖನಿಜ ಕಥ, | 

| ಬ್ರಿಜಜ್ಮಾದರಿರಾೊ! ಅಬಿ: ಅಮು ಇಲ್ದೆ ಬುಲಿಯಿಜಸೆ ಲಿಜ್ರ ೦೫ 

ಔಟ ರಜಾ ಲ್ರಲಾಯಾರಿ ರುಂಕಾಣತಾಚೆ. ಇಂು ದರಿಜನ್ವಿಆಸರಿ | 

ಅಜರಿರಔಕಲಿ ೧೮೮3೦ ಎಲ್ಲೂಲಿಜೆಮಿತಂಬಔ ಅಜುಣಲಿಲಾಜೆಜು ' 

ಅನಿಂ: ಖತಿೊಳುಡ ಲ್ಲಾ ಲಿಸಲಿಬಪಿ)ಎಶುಅ? ಅಶ್ಠಾಜ್ಮ$ಿ | 
ಇಲು ಲಾಬಿ ಅಕಾಲ ಂಲ್ನವಿಡ.ಜಶುಖಲ್ಲಿಕುತ್ತಿತಾಯ ಅಶಾ ಲಿಪಿ 
ಆಯಿಔಜ್. ಖಿ ಆಲಿರದಿಆಡಾ, ಬಂ ಜ್ಲಲೌಜುರೆತೌಡಿದ್ದಿ ಯಂ 
ಲಿನೆ ಯಂಜರಈ ಡಬ ಲಿಲಾಹುಳುಲಾರ ಇತಿ. ಪೌಶಿರಜಾರಆಸರಿ 
ಖೌ.2ರೂಾಗ್ರದುರ್. ಅಶಾುಳ್ದುಬೆರಖ ಎ. ಅಂದರಿಖಳ ಲ್ಲರುಜುರಣಿ 



೫೮೨೨ರ. : ಅಳು ಸ್ರಲರಿಟಸ೦ ಕ್ರಿಐಲಾದಿದ್ದಿ ಅಕ್ರ. 679 

Cw 

? 

ಲ್ಪ 

ಈ. 

ಜೇ 

ಈ. 

K ಬ ಟ್ರ ಬೆ » 4 ಗಾ ಹ್ 

ಅನ್ತಾ ಬಿರ ಅಶಿಕ್ರನಿ ಅರದರ ಆಂಜಯಲಗೆಂ ಕ್ರಾದ್ಧಿಯುಜರಂ. ಶರೀ 

ಶಾಶೌಷೃ್ಯಜ್ಛಾ ಮರಿ ಲ್ಲಟೆಬುರ ಈ 'ಜೆ:ಯಿರುದಿ*ತೆ ಉ್ಲ್ಳಾಲಉಲಿಡಿ 

ಯ ಲ್ರಯೆಕ್ಕ. | ಲಿರು ಆಂತ ಖಲಿಲದರಿರು ಬುಲಿಯಲಸೆ 

ಅ ಅಾಬಿಕಾು"ಔೆಔಲಿಲ್ ಜಂ ಈಖ.  'ಅಜಬೌಜಿು್ದಿ ಪ್ರಆರು 

ಉಆಗೊಯೆಂು ಅಬಿ ಲಿಜ]ಂರು ರದಿರವಅಶುಅಿ:ಟುಲವ ಅಜರ. 

ಇರಲು ಬಿಜಯ “ಅರ ಳಾ ಉಬೆ ಅಗಾಜಜರ 

ಲಿಬಿಅಖಜರಔ ಲಿಲರ ಈಟೆಚ್ ವಐನಿಳಳಳೊಬ ಯರಖದಿಲ್ಲ ಜ್ವರಜಿರಿ 
೦; ಬಶ್ಪಾದ್ಲಿೀಅಾಲಿ 6ಐಇಲಿಆಕೊಲ 9೦ ಉರಿತ ಈರಿ 

ಅಬಾ ಹಕ 
0! 

ಲೆ 

0 

“ಬಾಲಕ. ಕಲ್ಲಿ ಲ್ವಲಲಿಂಗೆರಿಲ್ದಿ "ಅಜಜ 'ಲ$ದ್ದಿಬಿ''ಬರೆ ಈ 
ಅರುಲಿಜಿದ್ದ ರ್ರ ಅಎಲಕಾತಾಚ ಬಲಕೆ" ಅಖಾಲ್ದಿಂಬೆಜು. - ಅರಿಯ 

eis ಐಐಲಿಜುಎಸಿ೨ ಬೊಡಿ ಜಾ ಅ ಲಾಲು mad ದಲ್ ಕಲುಲಿ 
ರುಚಿಯ ಜುಂ ಮು ಬಲಿ ಕಾಳ ಆತೊಲ್ಣಾತೆ 

ಎಲಿ ಅಂ ಅ9 2 ಅನಿಂ ನೂ ಬಳಿದ ಏಜರಾಜೆಜು- ಲರ 

ಅಸಿತ ಮಿಲಿಜಪಿಲಿ -ಅರಂಲ್ಲುಜತ "ಬರ ಅಜಾದ್ಧಿ "ಮಂದುಲಿದ್ದ 

ಬ್ಲಲ್ಲಿವಿದ್ದಿ “೬ಲ್ಲಿ 'ಅಲ್ಲಿಜಕಲಿ್ದ ಅಂ ದಿಯು ಜರ ಈ ಅ್ಲಲಲಿಲ್ದ 
ಬ 8 ಈ ತ್ತ ತ್ಮಾ 

“ಬುಜ ಇಜಾಲೀಬೆಕು 'ಬಕ್ನಾಲ್ಲಿನಿ ಅ ಶಉಲ್ಲೀಬೆಲಾಡೆ ರಜ ಲಕ 

ಇರಿ ಇರಿಖೌ ಈಜಎರಉಕುಹಹೊಲೊಂ ಬಾಲನು ಜಾರೆ ಸರಿ ಅಂ ಅಡಿ 

ಆಾಕುಣೊಬೆ ವಿಜ್ಞಿಲಾಬೆಬು ಈಗಲ ಅಕ್ಲೀವಿಖೌಲಿಬು ಡಬಿಲ್ಲವಿಅಾ 
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ಇಜಾಲುಾಲಾಈ ಇಲ್ದಿಲಿಐಚಾರಾಾಗಾಜೆ ಔಡ ಜಲಿೀದುವಿ" ಜಾರಜಾ 
೮೮೧೦. ಉಪಾ ಜಲಜ. ಅಜುಲಿಔಕ]' ರೆ ಪಶು ಬುರೆರುಜಾಜಾ " 
ಅಜಜ ಜನನ್ ಪರೆಲೂಜುದೀಂಉಲಾ “- ಅಪಾ ಬಗ್ರೀಯೆಂ 
ಅಪಿ 7 ಉರು  ಆಲುಜುಖರಲಿಇರಿಉೂರುಆ ಜಾಯ: ಅಲಾದ ಅತೆ 

ಅಕುೂಜಿ9 ಊದಿ ಕಾಗತಿ ಉದಿಂಆಗೆ. ವತ ಲ ಐರ್ ಕಿಯ್ಲಿಬು 
ಎವಾ ದಯೆ ರುದ್ರರಾಈ. ತಶ್ನಾರಿಯಿಲ್ಲ ಔಜಬ ೬ಬ ಬರಿ 
ಬಿಖುಲಿ. ೫೦8 ಖಲ ಲಿಲ್ಲ ಪಿ ಜ EE ದುರ ಬುಲಿ 

ಮೆಲುರಲಕ್ಲೀಡೆವಿ ಆಲ" ಅಜಂ: ಅಬುರುಂ8 ಖಂ ಲಾರಿ 

ಅದ್ದೇಳುಔ: ಅಖಾಕಿಖಾ: ಖೇ. ಔಂದೆಎ. - ರಿದ ಬರಲಾ 
ಅಬುರಿಉಅ. ಕುಜ. ದೊಲ್ಗಬೂಜಹೊ ಜಿ ಲ್ರರೆಬ್ಕೂ' ಕ್ರಿ ಇಲ್ಲಲ 
ಅಂಜ. ಮಿಜಯ: ಜರ ಪಿಗೆ ಶುಕ: ಬಳ ಅಂ ಬ್ರಲೆಬ್ಯಾಲಿಲ ಕಂ 
ಲೃಜಾಾಯಿದ್ಲಿ Nf ಮುಂಬದಿ" ಜಳ ಲಿಬಕ್ರಲ್ಧರಿನಿಆ' ಲಿಬದಿ 

- ಇಲಾಢೀಲೆಖಿ...  ಈಖ್ಲಲುಲ ಎಂಔಲಲಕುಣೊಬೆ' ಉದ: ಅಂತೆ 
ಬ್ರಿ ಅಲ್ಮಾಜ್ ಪುರ ಅಕ ಇ೮ುಓರಿಯೆಐ.. ಬುರುಲ 



688 

ಆಯ 

ಅಲ. 

ಅಲಿ 

eS. 

6. 

ಇಂ ೮೮೨ರಆಂಐ. ಜುಂ; ರಿತಿ (ಜಲಾದಿಕಿ ಆಶ್ರಣ. 

ತದದ ಬಾರ ಶಾಂಲಾರಾಂಂ ಬಾ ಲ್ರಶೇಯ್ಯ ಗಳಗ ಆವುಶುಗೆಂಬೆಲಿಬಮಿಚ 

*ಯುಾಲುಬ್ಮದಿ ಔಲ್ಞು ಬುಲಿ ಠಆ ಐತ ಎಂದ ಆಟಿ ಎಜೆ 

ಆಬ್ರಲ್ರಿ ಜಲಕ ಅ್ರಶ್ರಲಣ್ಲ ಲಾ ರರು... ಲಾರುಔಟತೆ ಉದುಬಾಯಔ 
ಜುರಲುಲಿಣೂಲಆ ೨ಯಾಸೆದ್ರಿ ಬತ್ತಿ ಹೆರೂಂಯಈ ಏ.9ಸೆ 

ಉಶಾಅತೆ ಅರಯುಲ್ಲಿ ಆಲಾಂಯೆ ಅಲುಜ್ ಬಿಲ್ಲಿ ಅಲಿಜಾಬ್ದು 

ಅಲಿ ಬಾಜಾಜ್ಟಾಬಿ. ಆ ದೀ -ಲ್ರಹಖಾರಿಸೆ 

ಅಲಲಿ ಬೃದಿಕಾ ಲದ ಅರುಜ್ಞುಖ ಅಂಕು ಲೆ ಅದ್ದೆ ಕ್ರರಕ್ಕಿ ಹಬಾ 
ಅೆಬಂಅ ಲಿಜಮಿಬ ಬರಳ್ಲಾಲ ಉಣಿ ನರಲಜ್ಞರೌಚಿ ಬಕ್ಷಿರೊಜಔ 

ಐನ್ಸಿೆ ರಾರ ಐಬಿ ಬಲಿ8 ಯಾಣ ಬಿ ಅನತಿ ಜಿವಿ 
` ಕುದಿ: ಅಚಬೌಟುಲ 89ರ ಬೆಖಅಾಜಾಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿ ಅಲ್ಲಬ 
ಯಜ್ ಅಬುವಿಕ ಇನಿ ೯9 3೩೨ ಬ್ರಾ 'ಅರಜಾಜಾಭ್ದೂಬಿಲೆ. 

. ಜೆಬುಳರಾಂಲಜಸ ಅ ಐ ಅಕ್ಷಿಟಯ ನೆ ಈ ಬೀಸಿ: ಖಜ್ಬ್ರಲಳ್ಟಾರಿ' ಮೆದು 

ಓದಿ ಅಧುಜ್ಞು ಆ9 ಘ್ ಲಔ ಈಖ ದಿವಿಜ ಅಲ್ವಿ ಸರಿಮ 
: ಆನಿ ಕಾಬನ್ಲಿಮಿಕ್ಳುಜಿ. ಲಿಎರುಲ್ ಲಜ್ ಈರ ವಾತ ಚಿಲಿ ಲಮಃ 
ಎಜು ಜರಿ ಇಖಿಆಸೆ ಒಣ ಪೆ2' 3 ಬಹಿರಿ ಆ ಅರಾ ' 

ಲ್ರೂಲಿರು ಅನ್ನಲಿ ೨೧ ಔಂಯ ಕಾಲು ಗಂಬೆ ಈರ್ಧ ಗೋಡಿ ಎಲ್ಲಬಿಬಘುಳು 
ಅಗೂಡೆಪಡಿ ದೆದಿಳ್ಲು ನಸ 'ಆಲರೋಅಗೌಅೂಬೆಣ ಬ್ಹು 
ಜಾ (ಗೊಬೆ ಫಬ್ದಿ ಅನನ ಕ5ರಜ್ ಜಕ್ಲಾಬೆಬು. ಉದ 
ಆರೆ ಬಿ ಹುರಲ್ಭು GE ಇದೆ ಇರಲ ರದಿ “ಖುಲೆಶಾಅಜುರಿ ' 

ಅ ರ್ಬುಖ್ ಅಬ್ ಲಂ ಯಔ ಲ್ರತ ಸಾವಿನ 6್ರಇಆಾರರ್ಯಿ ರಾ ' 

ಇಉು9ಅ ಜು ನಾ ಜೆಜಡುಜ್ಲು ಬೃಶ್ರಾಯಿ ಬ್ರರಾರಾಲಬಿ- ಅಈ್ತಾಲ್ಸಲಾ 

ರ್ಬುಖ್3ಜ6ರಆಸೆ ಲಂ ಫಾ ಖಂಪ್ತಾಣ9% ಅ ಎಡ ಬವೇಜಾ ರಾಜಿ 

ವಿ... ಈದ ಅದ್ ಅಾಲ್ಲಲ್ಲಿಿಸಲ ಲಿಲಿ ಕೊಂದ ಜಳ 

ಜದ RT ಅಖಿಲ ಔಿಬ್ದೂಖೆದ ಎಔಜ ಇಜುೂಶಾಅಿ ಉದ್ರಿಬಖಜಿ ತೆ 
ಜ್ಞ ತರ ಜಾಬಿರು ಮುರಾ ರುದ. ರ್ಜುಲಗೊರು 

ಜಕನಆತ ಜಾರ ಕೂಯುರಾರತಾ ಅರ್ದಾಲ್ಮತಿಅಶಾಅಲುನ್ದಿ ಅಲ್ಲಲಾ೫ 



ಕ ಅ90ರೆನ್ಸಿ. ೮೦9ಸ್ಟಲಿರ ಆಗಿರಿ. (ಅಲಲಿ ಅಶ್ರು. : ೧05 

'ಜಂಜಾಡಿ ಬಕು ಜೆಜಃ ಅಲ್ಲೂ ಅನಯ ಎಬಾಲೆಯಿ. ಎತತ 

; is ಖರೆ ಘಬಡೆಔ ಅಕುಕ ೫೪೮63 ಅತೆ ಅಸನ ಬುಂ
ರಾರ ಜಾ 

ಆ 

ಆಯಿದು: ಲ್ಪಶ್ರಾ. ಅನ್ಷಿಂದ್ದಿುಲಿ ಉದ ಅಲಂದ ಅದಿ 
Ey sl 'ಜರಟರಿಬ ಪ್ರಂ್ರತಿಶಾರಿ ಲ್ಲಿಜಿರೇ?ಅಅ ಜರಿ ಈ 

ಜಿಯುಲ್ ಇಜಾರದ: ಅಯಿಬ್ಬಶಲೆ ಹುಆದ್ರೆಯಿ ಜಲಈ ಜಲದ ರ್ 

ಕಲಹ ಬೃಶ್ರಿಲಕಗಂಬೆ ಈಜಿ ಅ ಇಲಾ E ಔಡ ಉರಲಾಬಯಾಲಿ 

6ಉ೫ಜಾ ಐಾರಿಾರಾಲ್ರೆಖ ಐಡಲ್ ರಾರು ಜಿಪಿ ಜಳರೀಜಿ. ಜು 

ರುಯ್ಯಾ ಕ್ರಂಲಾಜಾಯ: ಅಠೂಬಜ ಆಜ ಜರಿ ಈಜ್ಞೂಖಜ ಆಲಿ 

ದಾಂತೆ ಇಲುಶಾಲಾ ಲ್ವಶ್ರುಜಲ್ಲಾ ಇಲಿ ರಜಾದ ೮ಆಸ್ಫಾಂಖೆ ಉಜ್ವಲ ಉಬಿ 

ಅಲಿ ಡ್ಯ (ಸಲ್ಲಿ ೧8. ಬಾರ ಹೂಲುದಿಲಲಾ। ವ್ರಜ ಬಿಔ ಆ ಕುಂಜ Mt 
p pe Pp] ದ ಲಾಲಸೆ ಅಜ ಧಿ , ಬಲುಲಿ್ಚು ಟ್ರಾ ಜೆದ: ಅಜಲು ಲಬ 

ಜತ ಜಲ ಹಿ ಆಳ ಲಾ ಮುರಲಿ: £೦೨ ಯಿಂದ ಬ್ರಶ್ರಾಜಯಿ 
ಶುಸಖಚ್ಪಾ ಫಣಿ a SECS ಜು ಅಲುಜತ್ತಾಶೌ 

ಧೋಬಿ ಬಲಿಆಭ: ಪುಡಿಬಿಬರಿ ಅುಲಮಂರು ಬಬ ಜಖಳುರಿ 

5580 ೮ನು ಅಂಬಿಯ ಕುಣೊಬೂಜ ಜಾಲಂ ಬಳ ಗ್ರಿಜಾರಕ್ತಿ 
ಇಂ ಜುತಿಶಾಲ್ರೀಯೆಖ pe ಈಬರಂಐಜಾ ಬರಾ ೨೨ ೨೫ ಔಟಳಾಜವಿ 

ರಾಣಗೊಬೂಯೆ ಅನಿ: ಕುಜ ಧಿಲಾಎಬ್ಬಾಡಿ ಬರುತೆ 

ಬುಲ್ಲ ಅಿಆನಿಲುಜು ಕತಿ. ಆರಾ ಔಲಿಂದದಿ: ಅರಾೂರುಅ ೮ 

ಜಡ ಭು aR ಕ: ರತ ಜಾಲ ಳಬುಲೀಲುಲಾ ಔರ: ೪) ದ ಕಿ? 

8c ಸಾರ ಬಜ್ ತ ಇದ ಸ ್ಫೂ Er » ತ್ತ ಮೀ ಅಶು ಅಲ್ವಿ ಇಲುಇರುಈ ಜಲ್ಲಿ? ಸಔ ಆ ದಿಆಲಿಕುಜ ಅಳು 
A ರಾ ಚ್ ಚ್ಯಾ ್ ಜ 4 ಕ ಛಾ ೫ 
ಕ್ರೀಂ, ಎರ ಎ EY ಡ್ ಧಿಂ ಯಲ. ಬ್ರಶೆ ಲ ಸಿರಾಖಿಆಸೆ ರಾಜಿಯ ಇ ಸಕ ಒತು 

ಕ, ಇಸಿ) 1 ವಿಮ ಗಿ ತಾಡಿ pe ತ ಡಾ ಹಾ ಬ ಆರು ಅವ್ರಿಗೆ ೮ ಜಿಷಿ ಲಾಿಳ ಲಿ ಅಸಿ? ಅರಾಲಲ್ಲಿ 
ಈ ಯ ತ್ಯಾ ದ್ಯಾ ೧ py py Np K ಕರ 
ದೃ ಮಿನಿ ಶಿಎೃಲ್ಯಲ್ಲಿ ನಾ ಚುರ ಘಾನ ಲರು ಇ CRBC Jka) 3 

pe 4 CH ಅ 
ಸಾ” ಡಾ ಬಜ್ ಪಾ! ಇಯ. . ಅನ್ನಿ 8 75) ಜರ ಘಂಯುಲಿಂರುರು ಇಲಿ ತೊದಲ BLOF ESA) 2 CY aR) ತ್ರೆ ತಿ 

As ಹ 
ಣ್ 

ಆನೆ ರಜಾುಖಾಬುದರಬ ಅ ಎ ವಯುಲ್ಲಪ ಅಬರಮಿತ ವ ಲೀಿನಿಪುಲರ ಇಲ ಗ pi 

al 

ಅಟುವಖಿಉದೆ ಅದ್ರಜ್ಞುಂಯ: ಬಐಜ್ಲದಿಲಜು ರು: ಅಸಲಿಂ | 
೫1 ೫ ೫ ೫ 

ಇರಲ್ಲಾ 
ಣ್ 
4 ಸ % 

ಓರ ಅಟಿ ಟೆ! 

ty 



060 : ಆಂ ಆಕೆ ರತಿ. ರಾಂ ಕ್ಟ ಲರ ಗೆಲಿ ಛೆಜಲಾಡಿಲ್ಲಿ ಸ 

ಅಧರದ ಆ ನಲಿ ಜರತಾಲುಲಿತರಶಾ ಅಎರೇಮಂರಿ Mk 
ಈ: ಆಹಶುಲ್ಲಲುಕ್ರುದಿ. ರಿಜಾಜಲಿಲ್ಜ ಲಾಲಿ ಬಂ ರಹಿ 

ಇಂ ರುತ ಅರಲ್ರಜೆಖಆಗೆ ಉಜೊ ಅಲಲ ಅಲಿ ಕ 

ನೀ ಆರತೂಪಂರಾರಶಾ ಬಿಖುಬಲಿಶ್ಚು ಉಲ ಟ್ಪರಾಜ. cE ಈ. 

೬೫. ಶಿ ಳನು ಅಈಜಾಲೌಯಿಲ್ಟಿ ಅಲಲ್ಲಿ ಬುರಜ್ಲ್ಮ 

ಈ ವಿಜಿ | 
ಬಳಔಂಬುಔ ಎದಲಕುದ್ದಿ ಭನ ಬ್ರ ಲಿಲ್ಲಿ ಕಲಲ ಬಿಬಾಲ್ರಿಲ್ಲಾ 

ps 4 \ ೧.೧ 

ಔಯ ರಾಖಾ 99 ಅಮಿಬರೆರಿ ಜಅತಿತ್ಕೆಬ. ಆದ್ರಿ ಜರ ಲವರು 

ಹ ಲಖಿ 'ಲಬಿರಿಜೆಕು ನಲಲ 'ಜಲ'ಕ್ರರಿ 

ಈ. ಅೌಲ್ಯಾಲಿಜೆ ಆರಿಜಲರು ದೆಕುಜಿೀ9ಆ ಖೆ ಅಜ ಅರಾ: ಠೌ 
el ನಲಸ 

ಆಶೆಂ ಖೌಲಿಕು ಅಕ್ಬತ್ಟಲಿರು ಆತೆ ಉದರ ಉತ್ತಾಖ ೮೮ 

ಈ ನ್ದ ಲಾಜ. ಲ `ಉದಿಯಂಜಲಕ "ಅರರ 

ಘಂ. ಅಜಾರು. ಬಲ್ ಲಾಯ ಆಧಿ ಕೆ 

ಲ ಬಜ ನ ಶಕ ಕಲ್ 

ಈರಿ. ರ ನೇ ಥರ ರಟ * ಜಖಂ ಬೀ 

ಖಜ್ಯಾವಿಔಲ್ನ ಪ್ರಹರ ಇ ೭೬ ಆ ಈ95೮6 

ಪ್ಲ. ಅಲಾ ಆರು ಬರಲ್ಲ)" ಅ ನ್ 

ಬಿಜಿ ಇರಜ್ಪು ಆಲ ಅರೆ ಹತು ಕುಲಜ) “ರ 

ಅರಶ್ರ್ಪಾ ಆಕಾ ನರಬಲಿ ೮.೪೮೮ 

ಲ್ವಿಜಂ ಇಲಿ ಆಸೆ. ಓಈರಿಲಿ:೦ಆಗೊಂಯರುಂ “ಲಿಲಿ 

» ಪು. ಜುಬ್ಬರೆಅಾಜ್ಞದೆ. : ಆದೆ ಅಲಿ ಭಲಾ. ಆಗೆಐ ಬಾಣಿ 

ತ ರ್ರ ಔನ ಉರುಔ6ಕಲ್ದ 'ಆಲಿನೋಯಲೆ ಕೌ “ಜಲಿರಿಲಿ ಚ ಟೀ 

ಈ ರ೬ಯುಳ್ಳಾದೆ. `ಲೆ ಬಿಐ್ತಿ ಲದ್ಧಿ ಅರಕು 

ಯುಸಿ ಎಕುಬಜೆ ಬುಜ ರೃ ಬ್ರರೆ'್ಯಾಲಿ ಎಅುದದಿಕಾದಿ ಕಿ 

ಜಜಂರುಖ ಇ೮ಕು ಟಿಲ್ ಅಯಂಲಅ ರಬ | ಅಲ್ಲರಿಜ ವ 

ಭುಃಬೆ ಲಿಎರಿ ಬು ಕುಲಜ ಅದ್ದಿಐಜ] ಜೃಆಲಿ ಬಕ್ಲಿಇಬೆದು 



ಟಂ ಅಲೌನಿಲ್ಲೇರಿ: ಇಜುಂದಿನ್ತಿಲಿರ ಗೆರಿ ಈಖ ಆತ್ರ: ೧87" 

ಅನನ ೨9ಆಳಲಾ ಇ೮ುನಲ್ಟ ಬುಖತಿಶಾಅಔ ರಲಲ ಜಾಗೆ ಜದ 

55೦೮ ಔಲಿಅನಿಲಿಜಿಬು ಜಲಾ ಐರಲ ಅಿಜ್ಜಿಕಾ ಲಿಲಿ ಕಲ ಜ್ಞಬಬುೆ 

' ಆಜಾ ನಿಅುಅಲ್ಲಿ ಎಲಶ ಅಧಿ) ಎಧೋಬುಧಿಶಾಬ್ಧಆವಿಕುಜಂಬೆ ಶು 
ಜಾ ಆಫ ಸೀಲ: ಆರಾ ಬಾಂಡ ಅನುಜ ಡ್ರಿಕೆಯ ೮೨೮ ಜಾರ: 

ಇದಿ ಔಖಏಕಿಣ್ಣ ಆಲರುಏಂಜ್ ಅಲ್ರೂಜಾಅ ಎಲ್ಲರ ಡಾತುತೊಲೊಂ ಕಂ 
ಸ 

ಉಂಜಶಾಯಿಂಯಿ ರಿ ಆಕಾಲ ಯ ಧಿಂ ಧಿ OL ಖೋ ನಜ ಅ ಚ ಲೆ% ಬೆ 
ಈ 

w 

ಬಪಿ:ಆ ಜನ್ನಿ ಬಿಔಲ್ಲ ತೌುರಬಲಂ್ಲೀವಲ್ಬದದಿಳಾಸೊಬೆ ೧ಬ ಆ 
ಈಜಿ ಇಲ್ಲ ರೂಣದಔೌ ಜಲಾ ಕಲಿ ಇ RS. £ಲಿಅಕು. 

ಜೀನು ಅಜುಬೆ ಇರಾ ಬರ ಬಿವಿ ತ ಅನೊುಣಿ ಇಜಾರಿಜಾ ಬಿಜಾ 

ಹ್ 

@ 
pe ೨ ಗ್ ಥಿ ಕ್ಮ pe ಸ pe 

ಅಲ್ಲಿಯುರಬಿ ಇ ಇಳದ್ದಿ. ಲರ ಓದಿಜಯಿಲಿ. ಇಲಿಬ್ದ ೮೮ರ ಕಾಗಾಬ 
[oe 

ನ್ಗ ಹ ತ ಮ್ಯಾ ಬ Pee 

ಅಅಿೂಬಾಕು'ರ ಲ. ಅಖುಡ ರ೬ಬಿರಜ: ಐದಲು-ಜುಲಿಯಲ ರರ 

ಬಡುವ ಆತ ಶುಲ. ಬರಿರೂುನ್ನಿಲುತ್ತಾಣಿ:- ಎಲಿ ಈಟಿ ' 
65 ೮ ತ A ; ಇಲಾ ೨ 

ಅತಾಂ" ಜಿತ ಅಂಬಲ ಬಿಡಿ ಲ್ಲಿ ಜು ಇಲಾಂಜಾರಲಿ 6೪ 
ಕ! ಇತ್ತ 

೩) 

ಶಿ 

ಕಾಣತಾಯರಿದಿ ಅತ ಸಾಲೆ ಅಾಖಿ ಜುಲ ಡಿಲ್ಲಿ ಪಲಕ ಜಲುತಾರಾದ್ಮಿ ಇಲಲಿ 

ಐ ಎರ: ಬಿಜ ಅಜಿ ಅಲಾಲರಿ ಹಾರ್ಟಿ ಕರಿಲಿಲ್ಲಿಯ “ಲು 

ದಬಕ್" ಜಯುಶ್ತಾಬಿಃ ಾಳಿಸೊಲಾದಿ ಜ್ಯಾ ಜನಿ ಜರಿಠಿಳಾರಾಗೊಬೆ 

ಈಬಶಾಶು ನಾ ಖಂ9ಜ್ ಜ್ರ ಈರಿ ೮೪ಲಾಜೆ ಕಬ್ಬ 

ಐಂ ಜಂಬೆ ಉಚೆ ಔಔಲಜಜಲ್ದಿ ದಲಿ ಲ್ವಶ್ರ 

339 ಕಾಲಶಾಜೆ ಯ: ಇರಿ ಲಾರಿ : ಲಲ್ಪರಿಅ ಫವಿಚಿಅಾಲಾಲ್ದ 

ಅತಿ ಎನಿಎವಕುಂಗಿಬೆ ರರು ಬಲಾ ಇಲಾ 

೦ ಬರೆಘೊಟಲು ಅಜ್ಲಾಬುಲ್ಧ ಔಿಶ್ಲುಂಕಠ ಎಲಲಿ ಇಲಾಜಾದ ಆಸೆ 

ಕ್ವಿ ಬ್ವರೂಂಯಸ'ಲು ತ ಜವಿಂರ ಚೆಲ್ಲ ಏಖುಡಿ: ಲಿಖಾಔ ದಔಜಲಿ 

ಅಮಲ ಅಳುಜ'ಔೌಜ್ಟವಿಜ್ಯ ಆನಲನ್ಲಿ ಇದಿರಾ ತೆ ಅಲಿಖಲಿ ಏರಿ 

ಯರ್ಕುಶಾಈ ಅಲಿ ಇರುತ ಇಿಲುಲುಳ: ೊಲಿಚಿ ಬ್ರಶ್ರಾಯಂಜ ರಿಜ್, 

; ಬಲ್ಲಿ ಜಆ9ಿ ಲಬ್ಬಿಲಿಳಿಲಲುಲ ಆಲಂ ' ಅರಿರವಿ್ರ. ಬಿಶ್ರುಲ್ಜ ಕಲಲ ಈ 

1೫೫೫೫೨): 



088: : ಊಂ ಆ5ೌಲಿಜೆ್ಸಿರಿ: 'ಅಳುಅ ನಿಕ್ವನಿರ:ಆಚ0 ಈವಿನ -ಜತ್ತಾಚ: 
ಜಂ ಓವಿಣುಜ್ಬು ಪು: ಬತ. “ಇರರು ಖನಿ 3 5ರಿಕ್ಷಾಜ' 

ಇಲಾ ಕಾಯೊ ಬಗ ದಿಯಾಲಾಜಲರಾ ತೊದಲಿ ಅಲಲ ಖಾಧಿದಿಜಾ | 

(೭: ರಿಯಲಿ -ಅಶಾಸರಾಶಾಲಾದ್ರೀ, ಬಾರು ದಿಲ್ಳಾ ಓಲ್ ಲೂ. | 

ಅಸೊಬೆ- ಖಾಲ -ಆರಂಟ್ಞ 2 ಯಕ್ಷ ಛಿ ಬಲಿಯೂ ಲ 

ಯಾಜ ಅಕಾಜು ಲ ಕಾಜ ಬರಿವಿಐ ಅರಿ ್ರಕಾಂಔ ನದ ಬಳು 
ಕುಕ ವ ಡಿ: ಜಿ ಬೆ ಲ್ರಳಯಿಆಜಾಯಿ ೧9೧೦ ಬಾ € ೧೪ 

A. ಬರಲಾ. ಡನ ಸವಿನಾಚೆ ಬಿಖಾಔ ಬಿಜನೆ' ಈಶಾ ಹಂಜಿ ' 

೨ ಬಲ್ಜನಿ೨39 ಅರಿ ದ್ರಿ ಕಅ೦ Glin ಅಗೆ ಅ 

ಅಶಾನಸಾಜಾ ೨: ಈರುಬ್ದಕ್ರಿಲಿನಿಣಿ 'ಜೊವ್ರಲಲ  ಹಷಿಸ್ತಾರಿಶಿ ಜಾವ್ರಿ 
ಆರ ವಿತ ಬಮೂದಿ ಆಳ ಜಾತಈಶೆರಿ ಅಆಸೆಬಿಸ್ಸಳಿ ಅಜಲ್ಧಲಿ ' 

೮೧ ಈ ಜಾಜಿ 3 ಅನ ಈಚೆ ಎದ ಅಜಿ ಕಬಲಾಖಇಲ್ಲ “ಕಿ ಡ' 

ಉಂ. ಲ್ಲಾಇಗೆದ್ದಿ ಬಿರಿ. ಯ ಜೆ ಅಜಾರಲಿೌ ಜಾ ಕುಹೊ ತೆ ಇಂ 

530 ಬ್ರ೦ಿಡಾರಲ್ಪಾ ಇದುಜಾ ದೆಲೌಬ ಅರು. ಅರು ಜುಲ್ದಿಲಿಖಗಲಿ ಲಾ್ಛನ್ಲಿ' 

೧. ಉಂ ಹಾಕಿರಿ ಔಜಟತ್ರ ೨ ಳಂ ಐಡಿ ರು ಎಲ ಹಳ ಜಡಿ 

ಜುಜೆ ಲಾಬಿ ಕೌದಾಲಿಜ ಬವ ಅಕುವ ಲೃಜ್ುಲಿ ಅತಿ 

ಆಂ ಉಪ ಲೆಲರಿಪ್ರ ಕುಂದ ಜಲ್ಲಿ ಅಧಿ. *ಲ೮ಂ ಉಚೆ 

ಇರು ಕಲಕಲ. ಬಔಂಬಿ ಲಾ ಇಲಾಖಾ ಔಅಸಬದ್ಲಿ ಇರು 
ಲಖುಚಾರಅಉಲ್ಗಿ ಇಲುಂಆಸೊಲ್ದಿಜಾ ಅಶ್ರಾ ಅಖಾಂಕ್ಣಿ ಬಿಡರು 

ರ೮ಲಿ. ಕಾಂಜಿ ಪಠ. ಜು ಇಜಾರಾ ಜಾಖಾತಿ ದಲ. ಈಲಶಿಸಳಾುರೆಡು' 

“ಬಿಜ್ ಇರುಗ ಜ್ಞುಕುರಯಿಜುಲಿ ಶುಠುಂಯೆ ಖ್ಬಿದಿದೆಬುಳ ' ಸೆಬಿಚ್ದಾಶಾಷ್ಯಡಿಷ್ತಿ 

ಲೇಬ99ಸೆ ಗಲ್ ಉಬೊ ' ಆಉುಔರಿಚಾ ಈಜಿ. ೧ಬುಕಾ' 

ಅಂ. ಅಲಗೆ ಆಯುಂಶೂುಶಿ. ಈಖಪ್ಖೌಬಂಲ್ದಿ ಅಕೂಖುಲ ಖುದಿಮಿದ್ದಿವಿ ಜು 

ಲಿ ಬಕುಶುಲಿ ಅಶಾ ಇಬ್ರಾಬೆಶುಡ್ವಿ್ರ್ರ ಈರಿ ಪೂ 

| ಅಲ್ಪ. ಎಲಿ ಜಬಿಜಾಬಿಡಿಜ ಜ್ಸಾಪ್ರೀಯಿಟಿ" ಬಿಜ್ ಅಜುಬಿಜ್ನ ಬಲಿಕೆಪುತ ೨ 

ಜ್ವಲಿಐಷ್ಟಾ ಬತಾ ಅಲ ವಿತಿಶಲ್ಪಿ ಆಶಿ ರಜ ನಖ ಸನರಿಬಿ್ದ' 

"ಅ. ಜಘುರಾರತ್ಸಲ ವಿವಿರ (ಕಾಜಿ ಅಮೂವಿಜಿ ಕಬಿನಿ 

ಅಡಿಂಾದಿಲಿಐಜ್ ಅ್ರವಿಶಾಖ ಜಾಯಾ ಜರಿಣ ಪದ್ವಿ ೫೨ ಮಖ ಸ್ಯಾ ತಾಡಿ 



ಹಚಿ 'ಚತೌನಿತೆಲ್ಸಿಯಿ ಇರುತವನ್ನಿವಿರ ನೆರಿ ಲೆಯೆಖಔಲ್ಲಿ 'ಆಶ್ರಜಿ. 60೨ 

ಇಲಾ: ೮ಪ್ಕಾನ್ಸಿ ಆೆಮಿಬ್ಯಯೊರು.ಆಡಲ್ಕಿಬಲಿದ್ದಿ ಇಲದ, ಅಆ 
ತ & ಡಾ ಶಿ 

ಈ. ಜಔಖಯಯ್ರಾಜಿಿ ಪ್ಲಾಲಿಬೊರುದಲ್ಲಾ ಈಲ್ಟಿಆತೆ ಜುಯ್ಯಾರ ಲೌವ್ಲಿ ಇಲ 
a 

- ದ 6) 4 } ge ಇ ಜ್ pr | ಇಡು "ಬರೆ ಜರಿ ಅಾಯಾಬದನ್ಲಿನಿಸ್ಲುವಿ.ಈರಾವಿ ಆದ್ರಿ ಆಲಿಕುಜಿ, ಬಲಿ 
ಸ 3} Ns ಭೆ; 

¥ ಡೆ ಹಗ ಚ್ ಹಕಗರ ಥಿ ಸವಯ ಭಾವ ಗ ಗಟ್ಟ PP ಅಬಾಲ ಜಾಈ ಅಜ್ಜು ಉರಾಮು ಇ೮ಕಿ -ರಬಮೆಅತ ಔಲ್ಫೂಲಗೆ. ಈರೆಲಲ್ಬಚ್ 
0 [es P 2 ನ್ನ 

ಟಿಇ. ಇಂ ಕ್ರಹರಿಅತಿ ಅಬ ರಾ ಸಾಖುರಲಿಎ ಲಿನ ಬಿ 59 ರಜ 
ಅದಾ ES - ಹ ಇ ಧಾ p ಎಸ 

ಔತಾ. ದಜ ರುಖಾೂವಿತ ಅಲಿಲಿದಔಔ, ಎತಗೊಬಲೂ ರುಥಿ ಬಿಂಎಂ- . ಅರುಆ 
ಕ ಈ ಇಕಾ 

A ಸ p 

ತು ಆದ್ರಿ ಅಫ್ಲಿಶೊೋಂಔ ಬು ಲಿಜ€'್ಲಿ ೧ಿಲಉಾಲೊಬೆ ಅಜಿ 
ಟ್ರ ಕಾ ತ p pes 

x Wee, ದ್ರಾ “ದಾರರ ಕಾಡ್ ಣಾ PA) ೫೧ ತ ಗೈ ೆ ಪಾವ್! ಅಗತಾ ಇ 23 ಅಾಶ್ಚಾ ಜಾ ಬಲಿಂ ಆಯಿತೆ ಬುಲಿಹುರ ಅಾಜಾಂಲ್ಲಿ ಆಕಾ 
> ಮಾ Wes ಆಸಜೆ ಅಜು೨ಲೆಆಸೆ ೮5ರ ಬ್ಲುರಟಅಖಾಧಿ ಖಳ ಜಕಾಬಡಿಜ್ ಜಡಿ ಫೋ 

ಔಲಿ: ಜ್ಞಾ ಇಲಾನೌಕು. ಆಿಕುಜಸೆಇಬೋಯೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಅಲ್ಫಿಲಿವಿ ಜಲಾ 
ಅಲಾಯಿ ಅಕಾಶ ಜಂ ರಕುತದೆ ಬರಿಲಿಎ ಆಳಿಲಾಹಾ್ 
ಇರಲಿ ಬಬಿನೊ್ಣ ಅಲಿನಿ೨'೫ೆ ಅಳಿಲು ಇಜು909ಡಿ ಬ್ರದೆಚ್ಯಕ್ಕಿ 

ದೆ. ಲಿನಿರ ಘಾಬೆಜು. ಅಲಿ ಲಿದೆ ಅ ಬಿವಿಜಾಂಜಾ ಜಡ 
ಲಿಶಿತಾಬಿಖಂ೦ ಅ್ವಾಲ್ಮಲಿಲಿ ಒತ್ತಾ ಇಲಲಿ ಕ್ ಔಜೌಬ 
ಬುದ್ಧಿಚಾಡಿದ್ದಿ 6ಜಿ ಬರ್ದು ಔಔಯ್ಯ ಇಲೂಐಜಿ ಅಲಿಖಬೆ ಬೆರೆ 

ದೆ: ಅಎ' . ಅಂದಿ 5೦ರ ಅಲ್ಪರ ಉದ್ದಿ ರುಸ 
೩೮೦ ಈ ಬರಿ ಎಲ್ಫಲಿಎಆಲಿಲ ಜಲದಿ 90160 ಬಜಿಅಲಿ 



500 ಊಂ ಅರಿತ. ರ99ರ್ರಿರಿರ್ದ ಜರಿ ಹವಾಲ ಆಶ್ರಾಜಿ- 

ಅಲಲಿಕಜಾಔನ್ಸಿ ಉಜಿ ಬರಿ ಬ್ರಬಉಜಾಂಯಿ ಆತೆ ೨ಠಾಉಜಾರತ್ 
ಔಎ. ವಟ ಜಜ್ಞುಅಕುಂಿ ದಿರಈಿಕು ಬ್ಲಾಕಘೊೊರುದೆಲಾ ಜೃಲಂಚಿ' ಅ೭ದ 

ರಾಮಾ. 

ಅಕಕ ಅಧಿ ರಿಖಉಬಬುರಲಜಾನ್ಳಿ ಈ ದಂಳುಲಾಜು 

ಅರೊಲಿತೆನ್ಮಂಿ ಬಂಜುಲ್ದಿರನ್ಲಿ  ಅಬಿಆಾಕುರ' ಅರಿಯಿರಿ 
ಕುಲಾಲ ಜಲಳು 09 ಔಔಖಾಟಶೌ ಅಲಾಖರಲಿ ಬ್ಲಿಜೊಕುಔಲ್ಲಾ 
ಅನ ಅಳಿಲ ಅಉುದಿಲಾ9ಿ ಎಲ್ಲಲಿದಿರಾಬ ಆರಿ ಬಳುಕು ಜಯಿಕ್ಟಾಯಿ 
ಅ) ಅಲ್ಲಿಇಸ ಐ ಬಗ್ಗಿ ಔರಿಆಾಲಾಖಗೊಡಿ ಒಡ ಇಕ್ಕಿ ದಲಿಖನ್ವಿಲ್ಲೂ 

ಅಜುದಿ ಅರಿರೊಲದಿ ಬಿರಿ ಅನು ಅಲಿಅಲ್ಲಿಜ್ಲಾ ಔಜಜರಲಿ 
ಔಲಿಕುಐಲ್ಫಿ. ಲೌಡೌಲಿಕ್ಷ ಆಳು ಹಬಾ ಗೊಬಾರಡಿ ಅಬ 

. ಉಶಾ ಬೀಎಖಜದಿ ಲೂಶಾಚ: ಲಿಖವಿರೌಜ್ಞಾ ಅರರೆ ಅ ಅಕ್ಲಿಬಿಷಿ: 

5 ತ್ತಿ 

ಬಿನಿನಿಜ ಜಾರ ಉಅಬಿಜು ಕ ಲಾಜಾ 

ಕಂ: ರಖಿಶಾರಿ ಎರಿ€) ಲ "ಉ ಲಲಾಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಯ? ಬಾರು 

ಕುವ ಲಾಲಾ ಲಾ ಅಭಿಐಾಯಬಜ್: "೪ ಶಾ. ಉಂಡಿ 

ಖು ಲ್ರಶಾಜಶಲ Ps ಲಿಳಾಣೋಬೆ ಲ೩ಲಾಬೆಚಾ 
ಅನ್ನ ಜಮಿಶಿರಾಕುಳಂಬ. 99 ಔನ೦ ಲಂಲಜ ವು ದಿಜಳಾ 

ಅಬೆಬು ಅಲ್ದುಶೂಯ ಈಲಿ ಉಳಿದೆ ಅಲಾಂರಲ್ಲಾ ಆಂ ಅ ಉಜ 
ಅಖಾಡ ಜಕರ ಉಡ ಜಿಐಆಗರಿ ಕಹಿ. 6ರಿಎ 

ಘುಕುಣೊಬೊವ ಮಿಖುಖಖ ಅಲುದಲಿ ಮಿಲ್ಲಿ ತರಾಲರಿ ಅಶ್ವಾಯನಿಜು 

ಚುರೆಜಾಜಾಳ್ಲಿ ಆಸೆ ಔಿಔಜರಲ ಅಲಿಯಾ ಕುಬಿ ತ ಇಜರ ಅಣೆ 

ಅಖಾರ 6 ಅಪ್ಪಿ ಜೊತ ಬಹಿ: 5 ಜಸ್ಸಿ ಎದಿ: ಈದ ಕ್ಷಿ ಬಜ 

ಬುಲಿ ಎಪೆಬ್ಬಬಬ್ರೇ೨ ಆಬಕುಣೊಬೆ ಲೆಜುಜಾರಳದಿ. ಉಪ್ರ 

ಯುರ ೪: pT ಈಗೆ ಉಳಲಾಯಿ ಹ್ ಗೊಳು 

ಜಾ 2೮ರ ಜಲ ಪ್ರೂಯಿಲ್ಶಾ ಶ್ಲಾದ್ರಿ ಅಅರಲಆಸಂಂಿ 

ಖಾರಿ vse? ಕ್ರುನ್ಲಿಣಿ ಜಿ ಜತೆರಜುರಳು ಎಶ ಜಿಜಾಬಿಯಾ 

ಚಸತಿತಾತಸಿ ಆಲಿ ಡೂ ರರು ಅಐಅ೨ಎ೦' ಅತೂತುಯರ ಜಾಜಿ 



೦೬. ಆ 5ರಲ್ಲಿದಿ, ಇರಾಂದ್ರಿನ್ದಿದಿರ ಅಗರಿ ಕೌ ಲಾಲಿದ್ದಿ ಅಸ್ತ್ರಾಯ. (01 

ಅಡಿ . ಜಳ್ಬುಳವಿ.. ಚರನ  ಜ್ವರೀಬಬ!.- ಅಖಾವಿಮೆ. 
ಈದ. ಬ್ಲಲಿಘೊರುಡಿಜ್ದಾ ಅ್ರದಿಶಾಲ್ದಲ'ಬಯಿ ಲಔ ಅಲಲಿದೆ ರದಿ 

'ಬುಲಲ ಆಾಲ್ಲಿಜು ಅಲಿಶ್ರಬದಿಶುಲಲಿ ಇಂಲಾಜಶಾ ಆಲ್ಲಿ ಈಬ್ದಿಣೊಯ 

ಊಂ. ಉ೮೮ಐಆಸೆ ಜದಿನ್ವೀರಲಆಸೆ ಬಿವಿಜಾ ಒದ್ರಿರಶ್ಯಾಣ- 'ಲಿಆರೊಲ್ರ ತೆ 

ಅಯೆಬ್ರಬರಿು ಆ್ಯೆದ್ದಿ ಅಂವಾಲಗೊಲೂಜಿ "ಜರಜ ರಔರಂಖಆತೆ 

'ಆಶಾಖಗೆ ಆಲಿಪ್ರಾಬರ ಈ ಔಜೌಬ ಅರೂಐಅೆ ಔಲಜು ಐಎ ಬಿಲ್ಡಾ 

ಊಂ. ಅಬೆಜು. ಅನ್ನಲಿ ಪ್ರತಿಭ ಗದತ ಜಾತಾಲಿ ವಿರೋ 

ಜಲಿಧೂರಲಗೆ ಅರಕು. 6% ಜಗೊಬೆ ಜನಿ ಇದಿ ಎ9ಕಾ. 

ಅಗಿ. ್ಲೌಖ್ಂಕುಔ್ಲಾ ಅಧ ಆರ ಹ ಖಲರಲಜ್ ಜರಿ :ಅಅ ಅಯಯ 
ಲಂಕ ಅಶ್ಟು ಜತತಳಾಜಾಲ್ಲಿ ಅಂರಖಿಜ್ 'ಜಟಿ ಎಜುಯಅಕು. 

ಉಂ. ಅಲತಕುಔಆೆ 6ಈರುಆಗೊ ಜು] ಸ ಯಲಿ ಇಂಖ್ ಸತ್ಾ 

6ಬೇೊಚೆ ಅಔಿಬನಿ ಅಜಾಪೌಖರತಔ ಅ ಕಲಂನ ಈಶಲಿಯಆಸೊು 
ಜೌ ಸ ಟನ್ಸಾಮೆ ಅಲಅರೆ ಯಯ ಬೌರುರಅ ಲಈ.ಕಾಉಗೊಬ೦ಿ ಬ 

ಅಲ. ಅರಲಲಕು. . ಕುಣ ಯರಿ:ಅಲ್ಖ ಈ ಜರಲಾಶಾದಿದ್ದಿ ರ್ರಲಾಖಿ-ಇಲಿಆಸೆ 

ಖಾಖೌಯದ್ದಿ ಜೆ. ಜ್ರಜಮಾಲಯಿಉಖಿಆತೆ 

ಗಿ 

ತ್ರಿ 8 © 
ಬೆ 

ಇ] ಬ್ದ [4 & p= ೧ [3 65 ಗ 2. ) 6) ಕ್ರ 

ಅಧ್ಯ. ಉಲ ಇಲ್ಪಲಿಆಭಾರಾಣಸೂಬೆ ಬರ್ಲಿ ಬಿಅಾಬೆಬು ಅಲುಜಲಿ ಲಶ್ತಾ 
ಸ? ಖಾಜ ಉಜಾಹಿತೆ ಅಲ್ದಿಖಲಬಿಜೆ 29 ಜತೆ ಅಲಾಲಂಯ್ ರತಿ 

ಅಜಜ ಉಜು ಲ್ರಾಲಿಜಬಈಾರಿ ಯ ಲಲಿ 2ಬಿ ಅಉರಿ ಟ್ರಿರ್ 

' ಶಲಿಜಖ್ಲಿ ಕಾಲಿ ಜ್ ಅ ಬ್ರಿ ಬಿಜಾಲ್ಮೆ 

ವಿಜೆ ಲೇಕಉಲಾಅಸೆ ದಿಲ್ ಗ್ರಿಹತೆ 

ಎಮಿಟ್ಶಾ ಬೂದಿ: ಕಲ ಅಬಿಜ್ಞುವಿಂ 

ನಿ ಔೌಟಂದತಲಿ ಅಬಾಲುತಾಶಖನ್ನಿ ಜುಲ 
ಅಜನ ಆಲಿಜಷಂಲಿಖಲ ಬುಅನೆೇಲಿಳ ಕುಜನ ಜುಲಿಬಜತೆಯವಸ 

ಅಣ, ೮೮೦ ಜೌಂನಿ ಒರಿ ಜಔ ರಿಜಲಿಬ' ಹರಕು. ಈ ಅಮಖುಜಣಬಿಜಲಿ 
ಬಿಜು ಉಲರಿಶು ಇಹ ಅಜಜಬ ಲಾಬೆಜುಲಆಗ9ಿ *ಲುಲಂರಲಣೆ 

ದೆ. ಜದಿಬುಜುರರಿ ಇರ ಲಿ ಬರಿಯ ೮೭ ಅಂದ ಬಲೀ 
ಶ್ಚ ತಸ ಎಟೇದ ಓಲಿಬಲಕ್ಷಿ ಇತ ಲ್ಚ98ರ) 6೬ಔರಜಿ ಬಲಾ 

ಗೆ U py) ೧ (೪ ಈ 
() ೬ 

ವ್ರ 
AP 
4 

4 3 
9 9 ಣಿ 7 ಆ ಅಂಟಿ ಊಟ CNS ಟಿ ೪ G ip ರಾ 

ಶ್ ಲ್ಸ ೧ SRG) (೫ UY ಈ ಶ್ರ 0 4 13) 

3 (0 



ಮೊಸ. ಅದು 

ಊಂ ಅರೇಲಿತಲಜಿ: ಗು ಪ! ಅಜಾದರ ಅಶ್ರಯ: 

'ಠಿಚಾ೦ದಾಂಉತ್ ಅಆಕ್ಸಿಸೊಲಲ್' ಅಖಬಿಜು ಅಲಲನ ದಿ 

ಶಂ ಎಂಲಿಎಡೌರುಉಂಚೆ: ಬಾಅಅವಿಳಾಣಿ ಕೀನಿೋಿ ಕಲಳ | 

ಅಂಕ ಬಜ್ಜರ್ರಿನ್ರಾರ್ಕೆ ಅಯೆಜ್ಜ: ದೆದ್ರಿಬಡ್ಳು ಆರಂ ತೊಟ ರೂರ ' 

ಅರುಖಾ ನಶಟ ಜಡೀಜಲಾರುರೂಐಡಿ: ಜಾಲಿ ಬಯಸ ಇಒ ಚಟಕ] 
ಔಯಲದೆಔ ಭಜಿ ಜಾತ ರು ಚುರ ಈಾಜಲಾಬ: ಅರಾಅ್ಯಲುತ್ತ್ರ್ರ ' 

ಬರ ಘಾಜಿ ಡೆಬ್ರಬೆಬ್ರಿಬಕ್ದಾಬವಿರುಜ ಬಲಿ ಬದಿಹಾೋ 69 ಕು 

ಅಲಲಿಜ: ಅದಿರು... ಆಸ. ಇ. 

ಡಂ. ಜನಿ ಲಾರುದ್ಧಿಲೌ ಎಂ .ಕಲಿಮಿಲ್ಲೂಲಔ" ಬಿಜ್ ಎವಿಜಿ ' 
ಆಡಿ ಆಂ ಅರುಲಂಂಅತ ಲಲಿತ ಆಟ ಜೌ 

ಔನ. ಲುಜಾರಿಛ ಆತೆ ಆರುವ] ಅಶಾಲರಿ ಭವ ಈ. ಕಲಾಣ 

ಬೂಲುದ್ಧಿಲೆನಿ ಕೌ ಔಣಬೆ ಇ ಕಾಲರೆಖನುರಿ ಲ! ಅಜರ ಉಲ 

ಟೀ. ರುಂ ಜು ಬ್ರ ಜಳಿಅ ಅಮುಲಿ ಬಾ. *ಉಲ೦ 

ಜ್ಯಲ್ಲರ ಇಶಾ ಬುಡೆ ಲಾಜಾ ನ ಔಂಡ ಬಜ ಆರೆತ್ರಲಂಆ ಲ? 

ಜ್ಯರುನ್ನಲಜಾಖಿ ಜುರರಿ ಎಶುಲಂಐಔ ೮ ಈದ್ರಿಜ್ ಎರಲರಿ ಜಔಮಿಲ್ಲಿಳಾಐ | 

ಜಾರಿ ಕ 
* ೪ 

re cence Seca ce 

೨ರ ಜ್ಞಿಲ್ಲುಲ್ರಿಕುರಳರುಅ ಇಲಾದ ಔಖ ಆಗೆ ಬಳಳ 9೮6. ' 



| ಅಜನ ಕು ಔಯಿಂಜಾಔ ರಿದಿ ಣಿ ; 

೨ pe ಜಿಕ ಯುಈು ಲಾಸ 
| 
| 
2 

ಬಿಶ್ರುದಿ 

po EN ೧೦ ಯೇ ಅ ಯಾಜಾಖಂ ರುತ ಬಿರಔಲರಿ ಅಕ್ಕೀಆಾುಜ 
We ಬರೂ ಔಯಂಸಾಣದ: ಮಿಂದ ಬಾಜುಲ್ನಿರ 

ಅಖಖ ಶಾಲಿ ಇದಿರಾ ಯಾತಿ ಬರೆಜತಿ ಬಂ ಎಬಿದತ 
ದಿಜನರೀ ೨೫೧ ಎಬಿ ಜೈಶಾ ಅಶುಔಿ ಉಂ ಅರಿಜಿವಿಡೆಔ ಆಶೌಲುಲಿಖಾ 
ಬಾದಿ ಲೆಜು ಅಲಲಾ ರ್ರಔಬಲ್ಯಾದೆ ಅಲ. ಲೌಡಿ ಲಂಶುನದಿ 
ಖ್ ಜ್ನುಶಲಿ ಬಿಜ ಆಹಾಧಿ ಆ ತದಲ್ಲಿ ಶಾಾಜನಗೆವಿ ಓಿರಿಖು 
ದಖಬ ನಿದೆ ಬಳ ಈಹೌ್ಬೈವಃ ಅಟಕಿಲು. ಇದ್ದೆ ಅಶುಆಂರು KD 

ಆತೆ ಔನ ಬೌಖಾಯ ಬಿಜ ಅಲ್ಲೆ ಅಯಾ ಕಾರ ಅಖಾಕ್ದಿಷಿಜ 
ರ ದಿಯಿಡಡಿಸ]ಲ ಹಿ್ಸುಳಖುಾದಜಿ ಇಲ್ಲಲಾಹುಲಿ ಲ ಅಲ್ಲರಿಲಘುಕುಣಿಬೆ 

ಅಲೂರ ತೆ ಅಜುಎಜುಅ ಇಂರುಲು ಅಲಿಲ ಲವ ಫಿಜುಲಿ ಎಲಿಜ್ಞದೋದಿ. 
ಅಲಿೀಕುಜ] ಅಜುೂಣೂಜುಅ ಕ್ಕಿ ನೋಡ ನಬಿ ಇಂತಾರು ಅಪಾಟೌ 
ಮುನ್ಷಿ ಬ್ರುಜುಶುರಶಾ ಹಲ ನಿಕೂಐಆ್ ಅಂಶಾಯಿಳಾಲುದ್ರಿ 
ಅಲಿಆ ಅಉರಜ್ಞು 6%ಶಾಖು ಲ ಬಳಿ್ರಿ ರಲಲ. ಅನ 
ಅಜ್ವಾಸಾರಾಳ ಜಮಿಳಿವುರು೨ಸಅಬೆ ಅಜಾಂರೇಣಿ ಜಿಡಿ ಲಡಿಂಡಿ 
ಅಲುಲಿಶುಲು. ಅಲಬೆಜ ಜಪ. ಅಲ್ದಾಳ ಅಣಿ 

O09 



604 ೦೮೮5335 ತೆಂಜಿ' ಯಿಂಬುದಿಲಿಔ ಆ 6 ಜಾರಿದ್ದ ಬುಳು ಆರ್ರುಣಿ. 

ಕಿರಿ ಬಠಿರೂಲುಂಾಔ. : : , ಅ೦ಿಜ್ಲ್ರಿ ಬಂಳುಕ್ಳಿರೆ: 
ನ ಆಬಬೆರೇತಿದ 'ಬಶುದ್ರಾರಿರಿ. ಲಾಕ್ ದಿಶಾ 

೪೮ ಎರಿಕರೂದ ಅಶರ್ಗಿಔಲು ಅಜಜ 

3. 1 ® 

ಇಂ ೨೮ಾಇಲಾ2 ಪ್ರಜಾ ರಾಜ್ನಳಲಖಿಬ್ ಅಅಜರೆ ಸಫಾ ೧೪) ಎಸೆದೆ. ಜ್ 

ಆತೌಐರ್ತಿ ಟಕ ಈಜಿ ಬಂ ಬ್ಲಿಯ ೧೮೮ ಲಲ "ಬಿಜಾ ಕ ವ್ 
ಖಲಿ ಕಲುಲಿ ಅಥ ಅಭಬಲ್ಲಿ ಲೋೂರಿ ಇಲಿ್ಲ ಆರಿ 

ಅಟ ಖರವಲ್ಲಿ ಅಜ ೫9 ಧ್ರ ಲೂಜಖ ದಿ ಲುಣುಾಹೆ ಪೆ 

ಊಂ. DE ಆಲುಶಾಜಂದಿ. ಎ ಅರೆಸ ಇರಿಬಳಾಜು ಬ್ಬ ಅಶು ಜಲ 

ಬ್ವಲುಜಲಿಕಾರಾಂಯಬು ಅಖಲೆಸಬುದ್ದಿ ತ ಅರೆ ರ 

ಲರಿಶತಿಧಕಾಉ ಬೆ ರದಿ ಾ ಆ: ಹಗಲ ಆಬಿಖುಕು ಅಲಿಜಾಜಾ 

ಲ್ಲಿ ಅ್ರಜೆಬ್ಯಾಲ್ಲಿಅಾ ಆಲ್ಲಿ ತಿ ದಲಜಾಂಯಕ್ ಬ್ರೀ ಆನಂದಿ. 

ಅಯ. ಜಾರ! ಆರೆಜಶುಲಲಲ್ಟ ಖು ಇಲ್ನಲಿಐ ಲ ಸಜಿ ಓದಿ. 
ಅರೆಬತಿಲುರಜ್ಲು ೧% ಎಲುಬಿನ ಜಿ ಖಾಡೆಖ)ಬಿದ್ಟಿ ೭ರ ' 

ಲೀಉಉಬೆ ಲುಟ್ಛಸ ಥಕ ಅತೆ ೮೮ ಚರುಬುರಲ್ಲುಡಿನಿಆ್ರ ಅಲು:ಲ್ಬಜು... 

ಅಲೆದ ಈ ಬೆ ಬಕ್ಕ *ಹೌಡಿರಿ೫ಗೆ ಆರೆಬಾ 'ಅಲಾಜರೆ ಘೊಬಿಚಾ. | 
ಅ. ಅಂಕು ಔಯಬಿಸ ಅಜ್ಜರ ಬಿಜಿ ೃಳೆಶುಂಲಿಆ್ ಈ.ಲಂಶ್ತಾ 
ಊಂ, ಲದ ಆಲು6ಿಲ್ತು ಅಡ “ಅರಿ ಜಳಿಬುರ ಶ್ಲ್ಹು೮ 8%. "ಅಲಿಂ 

ಪ್ರತ ಸಲಿ -5ಡಔಲಅಲಲರ ಜು ಇಲ: ರಾಜರ ಲಾಜ್ 

ಆಲ ಬುಲಿದೆನ್ನಿ ಬಿಲ್ಲ ಈಶಾ ಅಲೆ ಔ ಅರೆ 'ಬ್ರಜಲುಭುರಅ ಲೆವಿ. ಈ. 

ಅಂ. ಉಂ ಹೂಜುನಲತ ದವಾ. 'ಇಂು*ಉುಲಿಲಿ. -'ಓಂಲಿು ಹಾಲ ' 

ಡಿಅಲ ಲಕಾ ಔಯ! ಬಡಿಲ್ಬ ಆೌಶ್್ಲಾಇಲ್ಲ ಅಶ್ನಾಲಆ ರ ಬೆದೆಲ್ಲಿಆಎ' 
“ಅಲ್ ಇ! ವಿಡಿ ನೆಬ್ಲಿ ಜುಯರಿಖೊೊಜುಸ ಅಾಬು್ದಿ ಜಿ 

ಅ). ಲಿಲಿ ಡಿಮಜಳಾಜೊಬೆ ಅಬುಲ್ ಐಡದಿಜು. ರಡಿ ೮೫೫೫೫ 4 

ಅಬೆ ಲ ೮5೮ ಅತಿ ಅಂಜ ನಬಿಖಡಔಿವಿಬ (ಈಜಾಡಿ 
ಶುಲ ಉಆಗೊಬೊಉ ಖಿ ಲರು 'ಬರೋನಜೆ ಬಶರುೂಲಿದಿ ಲಿ 

೫! ಖಾವಿ ಬರ್ ಘಮಲು" ಲ ಆಶೌರುಜಾಜೆಣು. ಲಿಂಉಡಿಂೆ 
ಶಿ ತ ಚ 

ಈಖ ದ್ರಿಜಬಂಳುಲ್ಲಿರಂಐಎಖ ಔವಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞುಅಂಂ] ೫22೧೮ ಆರಾ 



೧.೮3 ಎನಿಜೆಯ ಯಾಜುಡಿ 2.44 ಕ್ರೌ ಕಾಶಿದ್ದಿ ಬು ಅಶಾ 006 

, ಇಂಯಾಬಾರರಾು ಬುಪಿಬೆ8 ಲದ್ದಿ: -ಅಜುಜರತಲಿದ್ದಿ ಬಕುಲಾ ಕಾ. 
ಬೆ. ಅಿಜಖಿಬುಲ್ಯ ಅಖ್ಭಳುಯಾಲ ಇಜ್ರಾವಿಐೂ ಉಳಿ ಎಲ್ಲಾರು ಗೊಡೆ 
ಓಂ. ಅದೆ ಎತೆಚ೦ಜ೪ ಔದ್ಯಾಳಸಾಜಾರೂಜುಜಸು, ಲಾರುಔಿತೆ. ಔಂಲಿ 

ಲ್ಯಆರಿಶ್ರ ಔಷದಿ, ಉಲ್ಬರಟ, ಪ್ರೌಮರಾಣಿ: ಕದಿ ಈೌಎಲ್ಟ ಆರಾೂಬಾರಿ 

ಅಲಾರಾಂ ಜಗತಿ ಎತ. ರಪಶಿದರಗರಿ ಕುಂಖುಲ್ಲಿ ೮ಹಶಾಲ್ವ ಅಜಾ 

ಛಿ. ಅ ಅನಜುವೀಬಂನೆ. ಔಡ ಅಜಿಲ: ಲಿಕುಡಿಖಿ: ಅಜುದಿ ಶಾಠಿಣಿ 
ಅಲುಖರಅಲಸಔಅನೆ ಲಿ ಮಿಜಾಯಿಂಲ ಅ್ರಲಿಖಾಜಿಬುರಂಕಾಜೆ: ಅಳಿ ಶಾಖೆ 

ವಾ) p ದಂ. ಅಲಲಿ ಜುರಜಾಯಿ ಅಲಿ. .  ಲ್ಲಠಿಖೌಕುದೆಜ್ಲಾ ಜಿದೆೇಲಿಜೆ ಲಿಬುಃ 
ಮಂ. ಜಾರಜಾಯಜಗೆ ಅಜಾ ಉಜಾಯಿಜರೂಲಾಜಾಖತೆ ಇದಿಜ9 ' 

ಇಲಾಲುಈ  ಎಲರೆಖಂಬಔ. ಜಿಂ. ಪ್ರಾಖಜರಿಯುಲಿಐ ಬೃಜ್ಯುದ್ತಿ 
ಛಿ. ಬ್ರಶೆಯಬ್ಬರಿ ಬತಈುಖಾಯಿ:- ಜಿ ಜೊಡಿ ಲ್ಲ ಅಜುಂಖಾತ ಉಳು ಜಿಐ 

ಔಲಶುಂಣುಬಿ ಅಲಂ. ಎಬ ಅಲ್ಲಾತನೂಯ ರಥ ಲಾಜೂಖಾರು 

ಟಾ ಸ ಕು ಅ ಇರಲ. 09 ಈರಾ ಔ ೭9 

ಲ್ವ ರಾಲಿ ವಿಃಬಿಒಪಿವಿ ನಮ ಕಾಲು ಬಿವಜ್ಟಾೂ ಕ ರ) ಲ್ಲಾವಿಜಯ 

ಬರೋಲಜಖ್ ಅಯಿ ಬ್ರಮನಿಜ ಬುದ ಖಾಲ ಲಿ ಆಜ 

ಇಆಸೆಲ್ಫಿ ಲೆ ಅಜ್ಜ ಾಇರುರ ಕೀಲ ಪ್ರಿಯಾರಿಕ ಬ್ವಜುಜಲಿಅಾಶುಅಬಿಜ್ 
ಔವಿ. ವಿ. ‘ase *“ರಾಟಡಿರೂಾರರ್ ಬನಿ ಜಖಿ ಆರಾ 

ಖಲಿ ಔರು ಶುದ ಜಂ. ನಾತ ಬೆದಿದೆಯ ರಿಜಲಯ 
ಪ್ರೀರುಚುರರಾಾಲಾಜನ ಈ ಲೆ ಅಷ್ಟ ಶಾಯಿ ಬಹುರಿ ಬರಲಔಿಬುಲಿ. 

ಟಂ. ಅರಿಡಿಎಂತೆ. ಅರ ಬಿಲ್ಲೂ ಬಿಜ್ಞಾಔಲುನ್ ಲಾ ಅನಿ ಗಂ ಒಹ್ ಔದ್ದೆ 
ಔಔ ನಿಲ್ ಅಬ ಆಲೂರ ಜಸ ಫರಲ್ಲಾನಿ ಲಾಳ 
೮೫ ಜುರಣ3ಅದ್ದಿ ಔಸ್ಲುಲ್ಗಿ ಅಲ್ಲರಿಎಳಿಲಿಉಾಚೆ po 
ಲದ್ಧಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಮಿಲಿಖಳ ಅಠಿಎ: 

ಈ. ಜರೇೇನಿತೇದಿ: ಈ ಬರುಲಿಲಂಖಿಜ್ ಅಜಟಂಬದಿ ಜಲದ 
ಬಲಿತಿಲ್ಲಿ ಅದಬ್ಬಬ ಪಟಕ್ಞಾಜವಿಕುಣಾಜೆಂನೆ ಬಮಿಲಿ ಅಜ್ದುಲಖಯಅ ಲ 

00೦೦00 2 



pls 
೫ 

£96 ಈ ಆ535ಆ ಸಖಿ. ಯ79ಜುಡಿ ರಿದ ಲಜುಡನ್ಷ ಟು ಅಜ್ರದಿ.. 

ಅ. ಲಿಲಾ ಅರಿಲುಲಿಬ ಆತೊಲ್ಲಾ ಆತೆ ಅಅಾದಿರದಿ: ಜ್ಯವೌಳುನಿಲ್ಲಾ ಲ್" 
ಅಜ ಬದೆರಲ್ಲಿ ಎಳುಆಜ? ೪9 ಈತ ವಲ್ಲಅುಂಬಿಲೆ ಇರುಲಾಜೆ | 
ಜಳುಲಿಲ ಎ ಅಲಲ ಡಿ (ಜಲ ಅಜ್ಜಳಳದಿ: | 

ಈ ಬೃ ಅಿಖಾಲಲಿ ಅಂಕಲಿ: ಇಲುಲ ಇಡಾಲುರ ಅಿಜಕ್ತು 
ಕ ಲ್ರಜೆಲಳುಲಿ ಆಲಾರಲೀಜಾಲಿ 995 ಜುಲ (ಬೆಡ | 
5೩ ̀ ಈ: ಖಿ WE ಬಕ ಓ೮ಬಲ್ ಲೆ 5 ರಿಶಾಔ ೮೫ ' 
ವಿರಿ ಇಜಾಾಲುಲ್ ಈ ಉಲಿ ಎಲಿ ಅಲಿ ಬಲ್ಲಿವಿಪಿ ಬಯಸಿ 

ಥ್ರ. ಉ್ಟಾಶಾ3. ಅರಿಲಿ ಅಕರ ಅಳ ಆಜಾರಕ9 ಅಬಿಜಾಬೆ 
ಜರ ಶಾಲಶ್ರಾ ತಉುಂಲಿಯ್ಲ ಗ್ರಹರ ಬರಲಾರ ೮ಕುರಜೂಂೆ 

ಬ: ಅಲಾಇಲದಿಲ್ಲ- ಈಜಿ ದ್ರಿರಿಬಾಲುದಿರಂ ಐಶ್. ಉಶಾ ಜರಡಿ ಪ 

ಬ್ರರೆಚ್ಛಾಿಆ] .ರ.೮೫ಂಔ ಕಯಲ ಅಲ ದಲಾಬಲ ಜಿಫಿಃ 
ಬಿಜ ಎಜು ಕುಜನ ಎಲಾ ಜಲೌಬಲ್ನಿ *ಈಗುಜಾಂಯಜಿ ಔತ 

ಲಿ. ಅಜಿ ಇಲ್ ಜಲ *ಜದಿ ರಿಕ ಓದಿ ಜಥ [ ಜನ್ NS 

ಯೆ ಸ ಣು ಬಲಿಂ ಚ ಗ ಯಜಾಲಾಂಕ್ಞು ಅಲುಂಲಿಲ್ಲ. ಅಮಾಟರಿ ಬೆಚಿಜಾ 
ದಿ ಿಕುಖಔಿಲ್ಲಿ ಈ Hs ಅಬ್ರಲಿ ಕಲುಲ ಖುರೆ.ಅಖುಶ್ರಾ ಅಲಿ 

ಲ. ಪ ಇರ್ಫಆತೆ ಅರುಡಿ ಆಂಔ ಅರೋಲಿ ಅಧುರೀಅಟಿ 
ಳೂರು ರ್ಯಜದೆಮಿಔಜಜುಲ ಇಬಲಾರುಜರಔಂಡಿ ಆಲಾ ರುಚ 
ಲೀಬಿ೬ಶಿರಿ ಬಟ್ಟ ತ ಫೌ Bi ಅಜ ಎಕುಜಖಾಣೆ 

ಈ. ಬುರಜಜಾಬ್ಬುೂಲಿದ್. ಇಲು5 ಬಿಜು ಮಿ ಆಲಿಲುರಿಣ ಬರಲ್ವಾಜಿ 
ಅಖ್ಯಾಳಿಸಜಸಲಿ ಅಂದಿ ಬುರಜಾಜಾಕ್ಯಅು ಆಲಯ ಬಲ ಅಜಾಕು 
“ಲರ ಲು೮ಲ ಜಜರದ ಜರ ಆಗೆ ಹ್ ಆ ಇಯಂ 

ಅ. ಜರ-ಈ ಸಾಂಚಿ. ಬಾಲ ಉಂಅಖಾ್ ಕಿ ೮ಾರಿಯಯಿ 
ಲಿ ರಿದ ಜಾಜ್ ಅದಿ ಇರಲು ಲಿಲಾ ಣು eS ಅಬ್ಲಲಿಖಶಿೊವಿನಿತ | ಜಟರುಬಿಬೂಜಲ್ಂ ನಿ. ಖು ಜಸ: ಇಯ 

ಎದಿ ಈರಿ 6ಎ ರಡಿ ಲಿಂಗದ ಎಧು ಟಿ 

ಬಗೆಗ ~ CN a ಹಿ ಣಾ ಇರ್ತು ಚೆ ಸ ಎ ವ್ಯಾ ಅಲ್ಲ ರಿಬಿಚಲಿಕು ಬಿ ಶು ರುಎಸೊನ ಲಿ ಬಜಾರು ಅಆಜಾಕ್ಟಿ ಅಸಲಿ 

x 

| 

ARTE DEYN 

ನ್ಯು ಕ್ಕ ಗ್ರ ಬೀ K px 3 CY re ಮಿ ಧಗ 6 ಬೀಗನ ಖು ಸ್ರ ಅಬುತರುಬಿಾಕು ಇಲಲ ಜಜುಂಖಾರಿ ಈ ಮ) ುಬಿಆಾಖಿಲತೆ 
ದಾ ನಾ 

ಜಾ, 

ಆ 



ಅ. ಅ9ನಿಟ್ಲೊಿ. ಯಾಲುಡಿ ಔಡ ಈವಾರ ಬುಧುಲುಜ ಆಶ್ರಾ. 607 

ಲ್ರಾಚಾಯಶಾಲ ಅಜಾಜಾರಔಡಿ ಲಿದ್ದಲಂಬೆಖು ಇರೆ ಎರಾ ಠಶಮಿಖಮಿರಲವ 

ಅಖಾತಬಾುರಿ ಲುಶಾಜುಲು ಜರಾ ಆಲಾರ್ಶಾಳಿ ಮಿಲಿಜಪಿಲೋನಿ ಕಜ 
ಯೌದಿಖೂಬೊವಿ- ಅಬು೨- ಖೌೋಕುಬಲುೂಿಕಿ ಮೀಲಿಬಪಿಐ 
ಖರ್ ಖೋಣಾುಲಿತಲಲಅಾ ಔಲೌಂಾರಿಎ. ಬುರೆಲ್ಲು ಕ ಅಾಕಾಬ್ರೀಗೊ 9೬3 

ಈ ನಂ ಲಾಜೆಅಜರರಿ. ಬರನಿ ಇಲಾ) 

2 ಕು ಶುರು ಜರೆ ರಜ ಧ್ರ ₹ ಶಂೌಎಜ್ ಆದಿ 

ಬರ ನರು ವಿಲಿವಿಲಿ ಈರ. ಐಲ ಬಿಶ್ಷಾಬ್ಲಿಲಿಕಾ3ಬ. 

ಿಂಕಉುದ್ದಿರೊಯಿಶೌ' ಬಜ್ ಬಮಿಣಂ ಅರಳಿ ಪೆಬಿಅಆಾಜ) 

ಖಲ ಅಶಾದಿರಂಅಜಾಖು; ಪ್ರಾಯಿಆಲಾ ಬಿಜಿ ಬಮಿ 
ಅದರೀನಿಲಿ ಕುಂಬಿವಿಲಾಜ್ನ್ಲಿ' 9ನ ಲರು 

ಸ್ತತ ೨ ಬಾಲುಷ್ಧಿರಂಯಜೊಶುಕೆ ಅಲಾ . ಔರಾ ಸಾಗಾ 

ವ್ವದಿಬೆಲಕಾ ಜಕುರೆಯ' ಉಲಿ ಔರ ಕಾಜಲ: ಅರುಲತರಾಜತೆ 
ಐಎಂ ಐಳಿಔಲಾಾಔಆಕಿ ಅಲುಬೆ. ಜಂಕೆಲಿತ ಈ 

ಅಜ ಬಿಎದಿ ಯೋ ಇ ಮಿಯ” ಅರೆರೆಜರಿ ೧ೌ೪೬೫ 
ಆಜು ತ್ರಾ ಅಲ್ರಿ 

pr 
ಅಜಜ 

ಭ್ರೂಯಿಬ್ ೮ ಬಾತ ಜನೇ 

683 ಪ್ರಯ ಈ ಠಜಾಬಿರ ಆಲ್ಶಾಈ-ಯಕ್ಕಿಜ ರಾ! 

*ಲಿ ಜಪ ಗಾಗ ಈತ ೬ ಜಿರ್ 
ತೌ gd 

ಬ್ರಿ ಡಿಟಿ ತೂಲು ಜಿವಿ ಅಜಿಯ ಜಿ 089 ಔಯ 

ಉಜಿದಾ ಾಖಕೆಖಾ ೧ ಅಬ ಅಲ್ಲಲೀಬಖಲ! ಜಲ ಡೌ ಅಜಾ 

ವಿಜಮಿಜ ಜತಿ ಎಕುಬಜುಖರ: ಅರಲು ಯರ್ 

ಅಲಿ” ಅಿಜರೀಬ:' ಪಾರಲಾಲುಶ್ಟಾಂಔಯಿ  ಅಲಿಲ್ಲಿಿಳಾಳಾಯ್ಲು್ದಬಿಜೆ 

ಖ3ರ ಪರಜ ಅಶ್ಸಾಅಂಯ: ಬೆ E68 ಈಜಿ ರ ಜಮೊ) ಔರ 

ಬ ಆಉರಾಗಲಿ ಬಲಲ ಈ ಸಿ ಅಶ್ರುಲ್ಲ ಹಕು 

ಅಜತ ಜಲಿಬಿಐ 'ಜ್ಹಿರುಲ್ಲ ಕಬು ಭ್ಞಯಖಜಾದ ಡಿಐ" ಔಕಿಬಲ 

ಇಲುಅಿ. ಖಯ ಆಗೆ ಬರಾಲಾ ಏಳಿಆಲಿ ಅಖಸನ್ಷಿಎದೆಲ್ಲಿ: 
pe 

ಓಮಿಂಕೂಂಲ ಅಬ್ಬ ಖೆ. ಪ್ರಯಿಲಿಉ ಐ ಅಬಾಂಬ ಬೆಯ ಬರ ಈ 



609 ಇ ಆ535ತಂ್ದಜಿ. ಯ$ ಜು ರಿದೆಜೆ ಡ್ರಿಜಲಾಲಿದ್ದಿ ಬುಡುಲಾಜ ಅಶ್ರಲಿ 

ಆನ ಪ್ರೆಯಬಿಆಗೆ ಅರ ಘೊಲುಲಿಳು: ಜಮಿಂಜುಂತಸ ಇಜೂಬೆ : 

ಕಣ. ಬಿ ಜರ ಈಲಕ[ನ್ತಿಒಡಿ ಅಲುಲ್ದಿಖೊಲಧಔಲ್ಲ.:  ಉಔ್ರಕುತೂಶಳ 

ಅ೭ನಿಬವಾಳುಳೊಬೆ ಅಬಾರಔ ಉಂಕ್ಞಾಂಡೆದಿ ಜೆಜು ಅಲ್ಪರ ಎಳಳಂ 

ಜಂ ಖಿಲ ಖಲೆಲಲಾ. ಅರಲದಾೋಜ್ಞಯ ಖಲಿ, ಅಜುಎಪಳು 6೭೦ 

ಲಘುಜುಸೊಟೊೋಟ. ಔಶ್ರಲತ: ದೆಬಿಳಾಲಜಿಡಿ. ' ಖಾಲ. ಆವ 

ಪಣ 6 ಲ್ಲಲೌಶೌಲಿಜ್ಞು ಅಲದ್ಲೌಯೆಂಿ.. ಅಂಟೀ, ಅಜ್ಜ 

``. ಜಮಿಲಿ ಅತಿಶಾಬೇಣೆ ಜಾಲಿ, ದ್ರಿಯವಿಔಆ3 ಎಬಾಬಿ ಎ'ಅಾಳೇಬಿಲ್ಲು 

Bom. ೮೫ಾಖಾಖಗೆರಿಡಿ. ಇರುಡಿ ರಜ್ಉಗ್ರಾಂದಿಶು. ಲೀಬೆಅ. ರದಿ 

ಅಂವಿಲಖಾಮುಂಲ ಗ್ರಿರಾಯತೆ ಈಗಲಾ ಲತೆ ಅಲ'ಜಜೆ'ಆಸೆ ಅಲ್ಬತೆ 

ಡಿಂಜಂ ಇರೆದಿಜದೆಔ ಪ್ರೌಯಲಿತೆ ಅರ ತೂ ಜುರಾಉಜಾ ಏಂ 

ಐಡಿ “ಅಲಾದ ೬ ಅಘ್ರಹೊರುದ ಆಕ್ಟ ಐಫೋಬಿ': ಕುಶ 

ಲಿರಔಿಶಲ್ಲಿ 8ರ ಐಶು ಅಕುಟರಿರಯಾದಿ್ಲ ಲಾಯೆಅ ಡಿಯ ಓಔಂಕ್ 

ಶುಧ್ಧ ಬಮಿಾಲುಅತಿಗೆ ಅಣು ಬಿಲ್: NE 

ಅ ಈರಿ 

6: ಆರೂಲಿರೆದಿದೆ.: ಉಸೆ ಬಿಂಳಲ್ಕಿರೋಯಿಖನ ಹದಿ ಅಲಾರ: ಒಬ್ಬರ 

ಜಿ ಆಳು ಇಲಿ ಜಿಲಾ ಅಮಂ ಉರು ರಿರೂಂಟೆ ಅಲಲಿ: 

ಈ ಬ್ಲಃೊಕುದ ಆಲ್ಲಿ ಅಮಲ ತಿ ದಯಂಲದಳ ಲ೭ಬೇಆಠಕು 

ಮಿಲಾಬಿಆಿ ಅಂಜ ಅಉಂಲಂಹೊಲಳಾಡಿ ಜಾಜಿ ೫ ಅಿಆಅಲ್ದಳ 

ಎಡಿ ಬಜ ರಾರೆರಡಿ ವಿಜುಲಖುರರಾಆಸಲಿ ಕುಣಶುಅ. 
ರಾಡಿ 

ಇಂ ಜಜವೀೀಯಜಜರಿ ಖಿಜರೂಲಲಾ ಶಾಲ
 ನ್ಟ ಆಗತಾ 

ಇಎರಿರೆತಿ ಜಾಂಬಿಯ 65 ಅಿಬಿಆಸೆ ಈಕ್ಟಿಜಸರು ಬಲಲರಕೆರಯ 

ಪ್ರ. ಜಡಿ ಕಾಲಲಿ ಉಜ್ಜಾ ಅಜಾ. ಇಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ಅಕೆ ಅಲ್ಲದಿ ಜರಿಖ 

ಮಿಜಾಲಆಿ ಅಜ ಮಾ:ಆಯಿಜ್ಞುಶುಲ್ಲದ ಇರಾ, ಬ್ಲಮಿ ೫6 ಶ್ರಐಬೆಆ 

ಲಾಧಿದಾಯಾಣೆ ಪಾಲನಾ; ರೋಧ ಲರು. ಕುರೆರಿಲ್ದು ಆನುರಃ 

೮3ಎ ತೊ ಔಬಿಳುಇಶುಅತಸ: ಜದ ಕಲಿಲಿ ಅತ್ರಿ ಅ 

ಇಲ್ಲೊ ಇಲಿಕು5ಕಾಕಾಣಿ ಇಂ ದಿ ಜು ಔಲಾಜಾಾರುಅ. ಅಲಮುಜಳಲ 

ಇ೦ದು 

ಯ: ಅಆಾಲಾ್ಯಿ. 



ಗ್ 
ದ್ಯ 

ಈ ಆ5ಲಿಜೇಲದಿ. ಯಂಲುಔ ಔಣ ಬಿಳುದಲಬುಳುಲು 'ಟಶ್ರದೆ: 099 

©. ಅಅೊಕಿ ಎಲಿರಲಿ್ದಿ ಉದ್ರಿ. ಆರಿಯೀಲುಂ6 

ಜ್ಯಜೆಶೌಯಜನೆ್ದಿ ಕದಲಿಲು ಮಾಡಿ ಅಿಬುಂಬ್ಲ್ಲರಿಕಲೆಬ ಅಬಿ 
ಆಲಿಳುಂಮುಂಅ? ರಾಯ 'ಜವಿಜಲಿದೀಗಿ ಜಾರ ಔಅಲಿ! ಅರರ 

ಅಜ ಭುರೆಜಲೌಖ ಬಲ ಅರಿರೆಬ್ರರರಿಔಶು ಚುರ್ ಲು 

“938 'ಅರೆದಾಂೆಶೌಂಯಿಆಸಿ 'ರಆ56ಕಾರಿಕಲೂಡಿ. 'ಬಿಜತೆ 

ಅಳಿಲ ಬದಿಪ್ರಜಾರ. ಈಖಯ್ಲ ಆಪಶೆಲ್ಪಲ್ದಿ 'ಜಲರೆಂಜೆಲಿ- ಬಲ್ಲರಿ 

ಇಂದ ಬರುಯುದ್ದಿ ಅಜ್ಜುಅಿ್ಯಅಗ ಅ೬ತ 'ಲಈಲಾಐಜರಲ್ತಾ ಆಮಿ 

ಆಆ ಲತಿಅಾದಿ ಜರೆಶ್ಚು ಲದ್ರಲಿಲ್ಜದಿ, ಲಾಲ್ ಲಿ ಲಳಿಲಾಯಿ 

ಜರ ೦ ಬಿಟೌಬಿಬ್ಬಾರ್ರಿ ಇಲುರ್ನುಡಾಲಿ ಲೆ ಜಂತ್ಲಿ ಅಬ್ಬರ ಪದಿ 

ಈ. 8೮ ಈ ಬೆಳ್ರಿಖಬಿಾಕಾದ್ದಿ ಖೆ ಬಳಿ ಆದ. ಅದ 

6೭ರ ಔಯ ರಜಬೆಂ ಜಡ ಜನ್ಗಾಲೆ'ಬರಔಉ ಅಡಿ* ಅಲಲಿ 

ಅವಧುಜುಖಯೊಬೊಲ ಬರಯ ಆರೇಲ್ರ ಳಗೆ ಅರಿಜದಲ್ಲ ಅಶ್ಪುಳಿಃ 

ಊ 0೬೪೦ ಜಡಿ ಜವಿಠಳ. 'ಬಜ್ಗಪೆಬೂ ಇಲಿ ಅಳಿ ಅವಯ್ 
i ಫಾ | ಇ | 

ಬಜಾರು ಊಂ ಬಂರುಲಿರಂ ಯಶ್ 9ರ ಜ್ತಾ ಅಬ ಉಲಿದ 
| ದಿ ಧವ ಕ ಸ್ಯ 

ಅಧ. -ಲಿಶಾಯೆ. ಎದೆಲಕುಣ ಅಔ5ಲ್ದಿ; ಶಚಜಲ್ಲಿಲ ಬಲ" ಲಕ 
elk 5 ಭನನ ಜ್ | | Kid 

ಅ. ಗೀ ಲಿರಾಖಲಲ್ಲೂ. ಈ ಬಾರುದ್ದಿರೊಯಖೌ ಲ೭3ರ ಕ್ರಿಬಳಿಯ 

3 

9ರು9 ಇ8ಔರಿ ರಿಂ ಅ8ಿಬಡರುೂಶುೂಲ ಎ೭೨ ಅಲಿ ಐರ್ 

ಉಷ ಲಾಲುಲನಿಲ್ದಿ ಅಆರೊಳ್ನಿಲೆ ಜಿಲ ಆದೆಲಕುವ 985 ಅಲಲ 

ಆಂ. ಲಳ್ಬುಲ್ಬಲಾ ಜಲೀಲ ಅಜಖಯಾಬಿ ಲೊ ಅಾಜ್ದಿ. ಜಿಲ 

ಆಗೆ ಲ್ಯ. ಉರುಲ್ಲ ಯಾಜಖಾಬಿಕಯಾಾದೆ್ ಅಜಾ ಒಶುೂರಔ ಬದ್ರಿರ೬ 

ಜನಿ ಅರುೂಶುಅಿ ಯಲ ಅಉಬಿರಿತಿಕ ಯಲ ಆಾರಾಜಾಅರಿ 

೫). ಅ೭ಅುಲೀಂಿ* ಅಲ್ರೂಂ್ ಬ್ರಿಯನಿ್ೆ ಅ್ರರುಣಾಬಾರೆಲಿ. ಅಂಕು 

ಅಜಾಭಿಾಖ ಕ್ರನಿನಾ್ರ 3 ಈ ಶ್ಚ ೮ಅಸಲ್ಲ ಔಲುದಿಯಿದ್ದಿ ಇಲುಆರಿ 

ಈೊರಿಖಿ ಅಲ್ರುಂಜಾನಿರಿ ಬಂಜರು೦ ಔರಒದರಿ ಇಬುರ 

ಆಂ. ಅಚಲ. ಅಧಿ ಖಲ ಅಳುಪ ಇಲಾ ಲಾವ ಲಿರು 

ಅಲ, ಚ ಕ್ಲುತಬುಲ್ಣಿ ರಲ್ಲಿ ಅಖಲಿನ್ಸಿ.ಬ್ಯಾಳಾಯಅ ಅರಿ. ಬುೌಿಘೊಳುದೆಲ್ದೂ 

ಈ೪ಔ೦ಿಿ ರಲಿ ಉರಯ ದುಲಳುಲ್ಲಿಯ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ 



700 ಊ ಆರೊ. ಮುಂಬುಧಿ ರಿಸಿ ಆಯದ ೮೦೫: ಖಾಜ ಆಶ್ರಣಿ. 3 

ಅಡ್ದ ಉಲ್ರರಃ 'ಪ್ರೌಯಾಔಸೆದ್ದಿ ಈ. ಆರಲ್ಟಾಂಔಕಿ, ಲಿಂಕು ಇರು6ಿಆಸೆ 
ಲಿಅಾಉುನ್ಯ ಚಾಯ. ಅದಲ್ಲಿಬುರಿ "ಅಶ್ರಾ ಜರಿ ಉಳರ್ಲಿ 
ಲಿಬ:. ಅಣ ಬೀಪ್ರಿರುಜ ಪಾನಿ: ಲಿಂರಿಕ್ರ ಜಣ ಜಲು ಅಲ್ಟ 

ಅಲ್ಲ. ಲ್ಲ ಶೌ ಲಂ ಈೌರಲಿಂಎ. -ಓಲುರಔಲಾಣ. ಆಜ ಐ 
ಖಾಲಿ .ಖರಶಾಲಾಅತೆ 7 ಬಿದಔಜ ದಿಳೆಆನಾಾಐಜಿ ಏಂ ಲಿಲ್ವರಳಾ 
ಕನಯ 

ಸ.  ಆರೇೇಲಿತಲ್ಲಿಬ.  ಅಖಾಅಜಶುಂರದ ಲ್ವದಿಉು ಅಲಿ ಅಜುಡೀನ 
ಅಲಿಜ್ಣ ಅಶಾಆತಂ. ಜ್ಯವಿಐನಿವಎಖೂರಔ ಜ್ವರುಪರ ತಾಳಾದ್ರಿ 

ಅ: ಅಶುಭ ಪ್ರಶಪಾನಿ8* ಆಲಾಂರಿಲ್ಲ. ಅಮಾಔ ಉದಾ 
ಅಲಗ ಅಜಉಗಎದು. ಇಲಾರಿ ಅರಿವಿ ಜ್ ಎಸ ಹಜ್ 

pe NE pe) RRR AM AAR NAA ಬರಾಕಾ ಣೆ ಣೌ ಎಲ್ | ಅಜು್ಯಾಜಾದಿಜು ಅಮದು ಮಮರ COUN 6% ಅಟ ರು UOT ಭಿ 

೧೨. ಅಗಲಿಸು ದಲಿ ಇಲ್ಲಾಣ ಐರ್. ಅ೮:5.ಇ೮5ಕ್ ಲಾಕ 

ಅಳುವೆ ಇಲಡಿ ಅಭಿರ ಅದ ಇರುಲಂಯ ಪ್ರಜ ಆಈರಿಂರಿ ಬಿಜಿ 

ಸ್ರ. ಎಶ ಬಿ ಡಿ.2 ಬ ಇದಿರಾ ಬಲಿಕಾ, ಅಧಾ ಐ ಔರ:3ಹಾಂಎಜಿ 
ಲೀರಾರುಕೆಯೂರಿಲೌ ಆರುಬಾಯಕ್ ಔಜ್ರರDಿಯಖಾ ಳಿ ಎಲಬಿವಳಲಿಕುಆತೆ 

ಅಬೆಲಿ ಬಲ್ದುರಜಳ್ಮಾಡಿ ಈ ಇಜುದ್ಧಿರಾಜಾಶ್ವಾ ಲ್ಲ ಅಲಲಿ ಜಿತಾಲರಾಣೆ 

ಅಲುಜಾಯಿರು ಈ ಲ್ರೂ ಜಾಂ ಜಾಜ್ರಿಆಸದಿ ಪಾ ಅಶಾಗಿ ಖಡಿ ಎಹಾಶಾತಿ 

Wo ಲಂಕಾದ ಬರ್ಬಾಂರಲಾ. ಆಲ ಕೃಔಿಲಾಃಅರುರಂಅಔ 
ಲಿಬಜಾಜಾಧ್ರಿ ಉಸ್ ೫ಜರೆವಿ೦ ಕ್ಲಿನಿುಅ ಜಲಾಶಯ ಔವ 

ವಹಿ ಎ ಖಿರುಲಡೆಬವಿ ಔಜಾಜಖಕುಲಡಿ ಅಶುವಿ ದೆಶಅಾಜಾಗಕ್ಕು 

ಇ೦ಿಲ್ಲು. ಲಿರು (ಕಾದೆ ಕಥದಿಜುಶಾರಲಿ ಜಲ್ತಾಂರುಯಿ ಸ 

ಅಲ್ಲಿಖಾಬೆಲ ಅಂ. ೨೫3 ಇಲ್ಲಲಿಎಆಲಲುಎಗೆಂಬೆ ಈರಾಜಾರೆೇಸರಿ ಬಲೇ 
ಲಿ ದರಿಖಾಬೆಲು ಐರಿಸ್ ಆವಿರ್ಲಾಖಾಕರುಎಸಲಿ ರಜ್ಜ ರಾಯಿ ಅಲ್ಲಿಲಾ 

ಅಬಲಾ ನಿ೩ದ ಹೊಸೆ ಅಿಂಕುಔಜೆ ಎಲ್ಲದಿಖಳಲಕುಣೊಬೆರಿ 1 
ಉ೦ಿಜಲಿದಿ ಎಬಳಿರು೦ ಜು ಔರಿ5 ಅನಿಂ ಕಾರಿ *ರುಆ ' 

4 

ಟಿ 



9 ಆಿವಿಆೆಲದಿ: ಯಂಲಾಧಿ ರಿ 6ವಿಕಲ್ಲಿ ಬುಳು ಆಲ್ರಾಖ. 701] 

ಅ. ಅಲರೆಎಸಿ ಅಟಣಯಂಖಜಯ ಇಲಲಿ ಎಲರಿಂದಾಲ ಹೊಟೆ ಆದಿ 
ಈರಿ ಅನಿ ಅನಿಲ ಜವಾಕುಖಣೇಬೆ ಅಶಾಅ ಜಿಟಿ ೧೯೬ 

೧ಣ 

ಅಬೆಲು ಆತಿಅರಾಖಿಜ್ ಜುಬಜುಲಖಣಿ ಈನಬಕ್ರಿಲರಎಜರಿ ಎಬಬಿಆೆ 
ಈ. ಈ ಆಲಸೌ ಇಖಾಲಂಡ ಲ್ರದ್ಧಿಅಆತೆ ಚರಿಶ್ರಖುರರಿ. ದ್ರಿಜ್ಲಿದ್ದಿಲ್ಲಾ 

ಆನಿ ಎಬುಜರಿಲಿ ಉಖರಿ ಅಶುಲಂದ ಲುಲಿ ಉ೭ಔ9೦ಿಂ ಇರಾುಅ 
ಅದ ದ್ರಿಬಿವಿ ಅಜುಲಾಐದಿದ್ದಿ ಕಾರಲದಿಜ್ತಾ ಲೂದಿಚರು.... ಬರಿಠಿತಾ 

೮೮1. 

ಗೂಬೆ ಆರ್ಯಾ ಖಾಯಂ ರಾರ ಅಲಿಚಲಿರಿ ಅಲ 0೪ಂುಆಾದ 
ಇರದ ದ್ರಿಬಚೆಜುರ ಈಬೆಜ.  ಬೂಜುಲ್ದಿರೊಯಖ ಅವ್ರಾಖಾದ್ಧಆಗೆರಿ 
ಲಿಠ ಬರಿ ಖಮಿ೨ಖಾಲರನಿ ಬಂಜೆ ಖಾಲಿಂವೆ ಬಳುದ್ದಿರೆಯಿಕು೦ 
ಲಿ6ಐಲಿ ಬಲೀಜತರೆಕ್ಲಿ ಶುಠಜೆ ಒಂಕುಕ್ಷಿರಯಿ ಅಖೌಬೆನಿಎ ಈಜು 
68 ಅಕುಂಖ$ ಲಃಲಿಜಮಿಲಿ೦ಿ 5ಬಿ ಜಾಮಿಂಜುರಿ ಮಿಲಿಬಮಿವ 
ಲಖನ ಖರಂಜಜಾು ಲಿಂಕು ಅಪ] ಬಿಲಿಜವಿರನಿ ©ಖ 
ಆನಿಷಿ -ಜಾರೂ ಸಾಶಾಸುಶಾತ ಅಖಸ ಮಿಲಿಬಮಿಂಲಿಕಿ ಖುರಜಬು 

ಅಂ. ಅಬಿಜ್ ಅಲಲಿ ಖನಿಜ ಜರಾಂ ಅಾಶಾಶಾಲಿ. . ಉ೮೦೬೫೦ಲ 
'ಔಶಾಖಜರ ಅಸಗದಿಲ್ಲಿ ಬತಿರಶಿ ಬರಿ ಕೈಿಯಿಬಲ್ಲಿ ಬಿಬಠಥೂ ಬಾಂಖಾಜತೆ 

ಬಿಕುಂಬೆಯ ಭಜ ೊಬಚಾಬು ಐಎ 'ಬುರ ಆಾಲುರ್ರಿ ಅಶೆ ಜಾರೆ 
ಜಯ: 2ರ. ಜಿದ್ದಿ ಅಕೆ ಅಕುಲಿ ಅಜೆ ಅನ್ಯ $ಉಜ ಅಲಿ6ಲಳ 

ರಳ ಅರು ಎಜ೭ಲಿಳಿಜ್ಲಾ ಜರಿತಲ ಅದಿ ಜಲ್ಲಿಶಜುಔ ಎ 
' ಅಣ. ಉಟ್ಟ ಬಿ ದ್ವಜರಾರರಿ. ಚಿಂಕುಜೆ ಇರಲಿ ಜೃಳಿಜ್ ಲೂ ಆಲಿ 

೩ನೆ ಅಶಾಡಔ ಇಜುದ್ಧಿಚಾರು ಅಜ್ಲೌದುಲ್ದಿ ಅಲಾಲ ಜಿರಿಶುಂ ವಾಂ 
ಲ್ಲ ಬಗೆಲ ಇರಂಬುದಿ ಇಲಂಜಾಶಾಜುದ್ರಿ ಲಾಬಾಲಾಔ9 ಅಖುತಜ 

ರ. ಅಶಾಹಾಲಾಧ್ರಿ 99 ಜಾತಂ- ಲೀಕುಔಎ ಜರಿಶಿಧಕಾಶ ಬೆ 
ಲಔ ಅಬಿ ರಡ 3೦5೦ $ಔಬು ಜು ಜೆಜು ಕು ಪರಂ 

ಜಾಲಿ. ಇಲುಆ ಲಔ ಮೆಐಲ್ಗಕ್ಜಐ.  ಹಿಅನಿಉುಔ ಅರುಲಾಂೆ ಜರುಂಖುದ 
ಅಜ ದ್ರಿನಿಯಲಿ ಬೇಲಿ ಅಲ್ಲ ದೆಲಟಿ ಔರ್ ಜಬಳುಲಿ. 

ಅಣ ಲಾಲು ಆಕೆ ಐೂ9ಜ್ ಜಜಲರಾಲಢಿ ಬರಿ ಜಿಕ ಅಲುಜುರೂಲಾಲ್ 
-ಖಠ ಈ ಲಲಐಾಲಿ, 

Prep 



702 ಆ» ಅರೇನಿಜಲ್ಲಐ. ಯೂಜುಡಿ ರಿದ ಲೈಐಜಾದಿದ್ದಿ ಬುಧ ಆತ್ರ. 

೫ ದ್ವಿಜತೆ ಜು... ಬಿಶಾನಿಜಯಾಂಲಿ ಅಶಾಲ್ನಂ ಅಜಾ 

ಅ. ಅಖಾಕ್ಷಿ ಔಲರಾಹಾತೆ ಲೋಜು ಜಮಿ: ಲಲಿ. ಅಲುಅಂಡ - 
ಎಸ ಲಿಜುಬನ್ರಿಲಿಜ್ದಾವ: ಅರುಲಅಂಖ ೮.29: ಬದ್ರ ಆಸಿದಿಗೆ ಖುಳ : 

ಈ. ಅನೆರಿಕ್ಲಿ  ಅಮುಲಂಡ' ವಿಡ್ 6ಶ್ಕಿಿ ಅ ಜದೆಜಲ್ಲಿಅಬವಿ: 
ಲೋ ಅಆ: *ಲಾಆದಿ ಅಿರಓಬಿಲ್ಲಿ ಬುಜತಬಾಾಖ್ರಿ ಔರಾಲಾಲ್ 

ಅಜಿ ಅಲಾಲ ಈರಾಬಿ ಕಬಖಚಿಳಾದಿ ಭುರೊಅಜಸರಿ 9೮ರ 

ಲ. ಲಬ *ಲುಔ ವಿಕಿ ರಜೊಚಾಲಿ ಶದ್ಧಲುಣ್ಣುಣ, ೧09 
ಅಲಾಜಲಿದೆಆಿ: ಲಿಮೌಬಿಆಿ ಲಬ್ಲಿರಲಅಲಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲಾಲಾಂಉಯೆ ಅಜಿ 

ಯಜಣಿ ಅಲಲ: ಪಂ ಇಕುಜುರ ಬಂಟ ದಬಾ ಜಬ. 

ಅಲಾಖಸೆಯಿ ಜಿಬುಾಯಿಜರಿ” ಜಾಬ್ ನಿಂದ ಲೆ ಅಜಿನ್ದಿಬಿಎಶುಠ ಅಜಾ: 

ಬಿಡಿ ಜಮಿಳವುಜೂಣಂಬೆಂಡೆ. ಬುಘಔೌಯ೦ ಅ್ರಿಲರಿಲ್ದಿಂದೆಬಿ. 

6 ಅಜದಿ ಉತಾಖಕರಿ ಬಂಕಖಾಬೂಬಿಲ ಆಗ ಬಲ ಅಕ್ರ 

ಕ್ಲುವಿ ಅದೆ (ಲಾಲಖ್ಹ ಅಅಅ ಇಶಾ: ಆಹೆ ಕ್ರುದ್ತಿಬಿಜಿ ಅಲಾ 

ಐ. ಅಯ ಅಲುಜ್ಞು.  ಅಜದಔ ಐಠಳಲಿಯ ಎ್ವಿಲೀರಿ ಅಜಜಿ 

ಈರ ಮಿಜ್ಞಾವಿ ಆಈಕುಣೊಜೋ ೨ರುಆರಿ' ಲರ:ಐಿಲಿ ಅಜಾದರ 
ಣ್ಯ: ಅಬೆಬು. "ನರಿ ಬಾಜುಲರೊಶ3 ಜಮುಳವಾುಳುಗೊಬೊಣಿ ಕ 

ಎನು ಅಲಿಬರಿ ಇ೧೮ ತಂುಲಾಲುಈ ಕುಳೊಬಔ ಜಖಾಲಿಜಿ ಅಯ ಗ 

ಇಲ್ಬಲು ಅನುಕ! ಎವಿಜಿ ಲ್ರರಿತಲ್ದಲ್ಲ ಜಲಾರ್ಎಲ್ವಂ ಅತಿ ಆಟ್ 
೯). ಜಲಾಲ ಔಲು ಔರಾಲಾಲಗೆಯ, ಅಶುಔ ಇಲಲಿ ಅರಾಲಾಯ  ಅ್ರಾ್ಟಿ 

ಯಿ ಬರೆರಲಾರಬಿ ಲಿಖೊೋಂಣದೆಲ್ಲಾ ಬರಿ ಠಿತಾರುತೆೊಬೊೆ. ಅ 

ಈ. ಬಲಿಠಆ ವಲಯ: ಅಜುಲ್ಠಿರೋಐಖ3 65ಡಔ ಎರಿ ಅಜಾ 
ಅಂ ಕೀ ದಿಶೌಜ ಭನ್ರಿಂಲುಧಿರ ಲಿಲ ಮಲಿ ಅಖಾಾಜುಾ ದಿ 
ಐಆನಿ ರಜೌಅಬಿಿ ಕ J ಇಕಿ ಜತ: ಜರಿಶತಿಆಾಯ3' 

ಆ. ಜಿರೋ: ಈಖ ಜಾಜುಕ್ದಿರೂಲಲೌ ರಔಮಲಿಕೊಂಜ8ಿನ ಇರಿತ 

೦S ಬರಿತ ಈಕುಖಸೊಲ ಖೆ ಅಲೆ ಖರಿಲಲುಕ್ಲಿ ರಾತಿ 

೮1 ಅಖಾಬಿಬಾನಾ ಆ ಉಉುತ್ರೆಯಲಾಲಿ ಉಶೌಿ. ಇಲಿ ಇಲಿ ಅಜಾ) 
4 [4 

ಬಿಜ್ 5) ಜರಾ ಡಾ ಣೆ ರಿ 
ಧ್ಯ ಎ ಬಲಿಜ ನ ನೇಣ 

ಕು? ವಂ ಇವು | 



ಆಣ 9 ಲ್ಲ. ಯಿಂಬಾಡಿಔಪಿ ಆ ದಔವಿಕಾದಿಿ ಬುಧಾಖಾಜ ಆಮ್ರುದಿ. 743 

`ವಿಶ್ವ ಲೊಕಾಚಿ ಈಅರು:ಟತಜಾದ್ದಿರ ಆಜು ಹಲು ಇಲ್ಲಿ ££& 

"ಡಿಎ ಇಂ ಆಈ ಅನಿಅಹಿ ಬಧಸ್ಸಾಬ. ರುತ ಆಲಿಕು ಸಯ್ 
ಪೈರೆ'ಭುಷದು-ಇರಔ ಕೀಲಾಲ್ದಕು ಡಕ ಈ ಲಂಬ. ಜರಬಡೂತಿ 
ಪ್ಪಾ ಈಲು ಜಂತಾಯದ್ದಿ ಲಟುಲಿಲಾಯೂರೂ ಜಾಜ್ ಎದಿ ಅರುದಿ ಅನಿ, 

೭೮೦೦ 

ಜಬಿಬೆವಲಕಾ ಆಜು ಉಳಢಿಖಕ್ಸಲಾ ಅರ -; ತಡೆದೆ... ಏಭಲಿಬ್ 

ರಾಜಾ ಅರು ಅಉರ್ತಿಲಿರಲಿ ಅೀಜುಖ] 'ಅಜದಔ ಲ್ಬಲಿಆರಿ ಅಲಲ 
ಅಶಾಲು ಔಲೆಬ ಆರುಲಂಹ ಶಾಖ ಲಿಂಬೆ ಅೀಬೆಜಔ ಲುಂಗಿ 

ಅಲು೨ಔಂಡಿ ಈಯ್ನಿ ಈರಿ. ಅರುಲ ಡಿರುಂರಶ £ಜಲ್ಲಿ ಐದೆ 

ಅರಿಖೆ ಜಅ೮ನದ್ಧ ಅಉಊರುಳಿ ಯಜಾಲಿರು ಜ್ಗುಲ್ಲಲ್ಲ ಜದೀಾರಿಇಸ 
ಉಲ್ಪಾ. ಜ್ಞ ತದ್ಧಿ ಅಉಂರುಳ ಬಲ್ಬಶೆತೆಹೆಜು ಜಿಯಿರಿ. ಅಶುಆ ಜಪ 

ಆರ ವಿದೊರುಣುಶ್ನರಇಐಜ ಅರಿ ಅಜಜ ಜಲುಾಲಿಪಿ ಅಮಿ 
ಅ ಬಿರಆಸೆರಿ ಜಅಿಲರ್ರಾಖಾಲಿ ಇಬಾರೆರಾು ಲೆ ಅಮಿಲಜ್ಞು ಜರಿ ಕಾರು 

ಎಗೊಬೆಂಐ ON ಅಜಂ *ರಾಾ ಸೆ ಟಾ ಅಸ್ತು 

೦೫೬ ಮಿಅದ್ಧಿಬು ಮಯಾ ಜಾರ ಜಲು. ಬಯಖಾರಿಆಗೆ ಛ್ವಜಲ್ಛಿ ಯ್ಯಾ ೫ 

ಅತ ಇರುಉುಲ್ಟಾರಯಿ 'ರಜಈುಖರ ನೆವ ಅಗ ಭ್ 

ಔಶ್ರಾ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ರಿಅಬೆಬು RAE 6ಜುಂರುಿ ಆಲರಾಜಾಆಾ9 ಲರು 
ಆಲ. ಔಈಜುಲ ಖಶಿೂರಿಲ್ತಾ ಆಟದಿ. “ಲುಸಲೂಯ್ ೨ಲಅಯಆಸೆ ಅದ್ರ 

ಬ್ರಆಸರಿ ತಉುಬಲಲು ಔವಲಿ ಅಶುಆ೦ಿ ಬ್ರಲೀಲಿ್ಟಾರ ದು ಈಶೌದ ಅಲ್ಪ 

ಅಲಾಲ) ಔರ ಜಾರಿ ವರಿ ಬಿಳಕಿ ಅಈ್ಲುಲ್ಯಿಂದ ಓಇ0 

ಬಲ್ಲಿ ಉಜ್ರು-ಳಶುಲ್ಧಿ ಮಿಜ್ಯಾಬಿಆಿ ಎಮಿಂಸಲೇಂಲುರ ರಣೆ 

ಅಟ್ಟ. ಅಜಯ: ಅಿನೆಎಬ್ರೆಲಿಜ ಸ ಜಬ ಕರಿದ ಜಾಲ 
ಆಯಿಯ ಅಕುಲು ನೌನಜಶಲಿ ೮೮ ಅಲಲಿಬೆಖು ಔಲೌಬ ಯುಯ್ಯಾ 

ತ್ರ ಅಜಜಿ ೨89 ಪ್ಲುಜಸಲ js ಬಅಬಜ್ ಅಲಿ ಜೂಲಿ 

ಅಭ. ಲಿಯು ಜಾ ಬೆಐ* ಅಸ ಅಂಶ ds ಯಿಯ್ಯಾ 

ಲ್ವ ಯಣ ಅಿರಿಲಿ ಜರಿಯೆಐಾರು9 ಏಜ) ದ್ರೀಅಾಜಾಯ ಕಠ $8) ರು 

ಉಮಾ ಅದೆ ವೆ ಬಿಂದ್ರಾ. ಲೂಲುಲ್ಧಿರಂಯಶೌ ಅಶಾ ಜರಾಂರ8ೌ ಬಿಟಿ 
Prrr 9 



704 ಅಬ ಅರೇೊಲತಲ್ಲಿದಿ. ಮಂಖುದಿ ಬಿದಿ] Eಯಲ ಣ್ಣ) ಲುಢುಶಾಜಿ ಅಜ್ರಿ 

೨೦೭೫ ಬಲು ಪ್ರಲನ್ಷಿಳದ ಅರಿ ಜಾವ ಔಬ್ಬ ಜರಲಿ 
0 ಅಂಯೊಬಿ್ಲಿ  ಆಿುರೂಲಜ್ ಔಕ್ಞಾವ' ಫಣು್ಲಿ ಉಂ ತೆ 

ಉರಲು ಅಜಾಜಾನ್ಸಿ ಅರೂಲುತಿ ಉುರತಿಐಜಾ ಈರಜೌೆ ಉ೮೮ರಾಆಣು 

ಐಎ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಎದು? ಅಲ್ ಲಿಬಲಾಖುರಾತಾಲಸಯಡಿ ಜೆಯಿಿ 

ಲೃಶಾಉಶ್ರು. 



ಈ ಆರರಿಆದ್ದಿಯ* 

9: ಅಯೆಜ್ಜಬೆದ್ರಿಲಲ್ದಾಲರಿಕಾಖಕೊಬೊಂ್. ೨ಲ್ರ53 ರೂಂ ಡ್ರಾ ಈಶಾ ವ 
ಇಲುಲಾರಾಜೆ ಕಲ್ಯ ಅದುಮಿದ್ದ ಬರಿಲೂಲ್ದಟಿತ ಯಜು ಉದೆಯೂರಿದಲ 

ನಿಜಿಖಯುಂವಿಔ: ರಔರಔಮುಲ್ಲಿ ಬಲ್ದಬಿಣವಿ: ಔಯ: 
9. ಉದ ಅಬಿಲ್ರರತ ಜಾರ ಘೊಬುಲಿಂಅಖ ಪಲ ಔಅ೦ಲ ಡೆ 

ಬ್ರಜ ಪ್ರಲಕ್ನಾಜಬಿಕುಖಬೊಪ: ರೈ ಔರ ಇನ ಅಲ್ಲ ಡಿಸ್ತಿನ್ನಿ ಇದ್ಲಿ 
ರೆಆಘುಜೀೋಟೊಂಿ ಜ್ವಲಿಸ್ಕಾ ಈ. ಜನೋಕ್ವ*ಜಸ ಇಲುಸರುಲರಲಲ 

ಈ. 0. ಆ. ಅಲುಆರಿ ಜಿಜ್ಲು್ರಕುಲಲ್ಲ ೧ರ ರುಲಿಲ್ಲ್ದ ₹ ವಿಜಾಔಮಿ: ಅಬ 

ರಜಾಕ್ ಅ್ರಜುರಾ್ರಈ: 5. ಬುಜಿಅು ಅಆ ಅಾಅಲಿತ೦ ೭ರ 

ಅಜಬ್ ಆರುಪ್ರಅಿಯಿ: ಶುರ ಘೂಲುಲಿಂಅಅಾ' ಬರುಾಔತಿ 
6ಬಳಿಬರ' ಶಾಲಿ ಜರ. ಪರಿಯೂ ಖುಲಿಅಲಾಲ್ರಿ ಖPಲ್ದಿ ಅಮಾ 

ಖೆ ಅು'ಬಿಅಜಾಲ್ಧಿ ಜಟ ಲಾಲು ಜನವ, ಲದ ಪಶಲುದ್ದಿ ರಿಯ 

ಲಿಜರಾಂಡಿ: ಆೌುಅದ್ರ ಕುಬುಲಿಲ: ಇಯೆಲ್ಯಬದ್ರೆಲಕಾಬಲಿ ಕೊಡೆ 
ಅಂ ನೆ ರೆ ಖರ ಜಲರಳೂಬಾುರಾಂಈ ಳಿ ಕಾರಾ*ತೆ 

ಅಬೆ: ಅ್ರಾ ಜರ. ಶಾಲಿ' ಆತರ ಜಲ: ಇಂಬ ಆಶ್ಶಾ 
ಬಲುಲ್ಲಿ ಕಲದ: ಜರಿದ ಅಯೆಬಿಬೆಬ್ರಬನ್ನಾಬನಿಕುಖೊಬದ ಔಜ್ರುನ್ನಿ 

©. 6ೀನಿಎಳನಿಳಸೊಬೆಲಿ ಬಜಾರಿ” ಬೌ: ದ 

ಅಾಲಲಶಾ ಇರಿಆತ ಎಮ ಅಕೆಜಅಿಲಿಔ ಆ ಅಲಲಿ ಒಅಗೆಲಿಲ್ಲೆಂತೆ 

ಲುಜ್ಸು ಶ್ತಿಂ ಲೆ ಅರತ ಅಡಿ ಇಪಲಡಔ ರ್ರಿೆಖಲಿ ಅಫಿ 



700 ೩ ಅರನಿತದ್ದಐ. ದಂತಿ ರಿದ ಔದಿಲ:ದನ್ದಿ ೮ ಬುಡುಜಾಜಿ ಅಶ್ರಾಜ- 

9. ಅಶಾಬಿ. ಬ್ಲಲಿಯೊರುನಲಾ ಹಾಲಾಶಾತಗೆ ಜರೆ ಬಿ 4ಶರ ಸ್ಪರನಂಜತಔ 

ಉಂ ಬಿಜಾ ಲಿಜಾಜಾ ಉತ ಎಲಿ ದಂದ 2ಶಾಲಾಹ ಜರಾ 

೪೨೫ ಆರೆ ಡ89 ಲಜಾಜಾಲಲಾ ಐಬಿ ಅದೆಜ್ವಬ ಪ್ರಬಜ್ಯಬರಿರ;ಆನೆ 

ಬೆೊಡೆ-್ರದಾಣ ಲಂ ಬಲ್ಲರೆ ಇದಿಲ್ಲ ರಾರ ತ್ರಾ ಇಲರುಆಜ೦ಇಲಅಹಿ 
ಲ್ಲ. ಈ". ಅಶುಖಾದಔಖೌಿಬಜಿ: ಇಲಾಲಾಉ ಬರೂರ ಆರಈುಲರಿಂ ಧ್ರ ತಲಾಲಾಯೆ 

ಲಾಜಾಯ ಸೋಹ ಂ೮ಔ9 ಅಸತ ಸಲು ಜ್ಲಾರಿನ್ವಿ ನ ೮ಏಜಗಂಜೆ 

ಅ ಇಬಲಾರುಲರಿ 6ಈಂಲುಆಗಾಬೆ$ರುಡಿ ಲ್ರಾಲಲಜಾಲುದ್ದ ಅಲ ಬೆ 

ಅಜಬೂರಔ ರಿಜಲಿಬಂಜುಲ ಅಅಲಾರಾಔಲಾದೀಸ ಲತೆ ಉಡ ಅಲಾದ 
ಆಃ. ಉಲ್ನುಚಿದ್ರಿ ಬಾಳಾರಾುಬಖದಲನೆ ರೆಔಂಬಿಅಜಾಜ್ಞುೂ ಬಿಜಿ: ಎಜುುಟಲಿ `ಆ 

ಈ: ಸ್ವಲ್ಪು ಥಶ್ಚಾಖುಕುದಿ ಉ೮೮ು ಅ್ಲಾಲಿಅ ದ ಜ| ಶಾುಂಶುಲಘಿಜಾಶ್ರಾ 

ಆಗೆ ಜ್ ಜೆ ೫೧೮9 ಅಟ ಅಲ್ಅ3ೋಲಣ ರಉಂಾಜಾರಿ ಅಬ 

ಊಂ ನಿರು... ಈರಿ ಲ ನಕು *ಜಾರಾರೂಂ ಎಕೆ ೮ ಪುಲ್ ಜಲಜ ಆಲೋ 
ಶಿ | RE 

ಈ ಜತಾಶಾ3 ಶ್ರ ರ್ರೀ ಉರಕಖೋಲೇಯೆ ಇರ೯॥ ಅಲಿ್ಲ ಈ ಪಿಬಿ © 
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ಅಶಾ ಜಾಲ) ಅಬು ಬಲ ದ್ವಿ ಎಲಿ ಬುಪಶಿಸಿಆೆ ಜೌ ಆಯುದ ಯಜ 

ಅಬುದ ಅ್ರ ಯುರ ಹು ನಿದ ಬ್ರಚುಣ ಅರೊಂಲ್ಲಿಂಕುವ ಅಲ್ವ ಅಬದ್ದಿಕು. 

ಜೆಜೆ ಜೋನಿ ಆಲಿಜಣಿ ಭ್ರಮಿಖತಿದಜರ ಲಸ 

ಅರುಖಾ ಅ ಉದ್ರಿ ಸಜಾಲಾಶಾಯಿ AN ಇಜುಶಿಜಾಯ ಬದ್ರಿ ಜೆ ಅಜಿ 

*ಲಾಲಿ೦೨ ಔಮಜಾಅಲ್ಲಿ ಅಲೇಜ್ರಾ ಜೆ ಅಜಾಅಜುಬಿಬುದ್ರಾಕ್ತು ಬ್ಜೆರಿತ 

ಅಳಾನಿ ಜ್ಞಜ೦ಿಲ ಔನ್ಸಿಎಸ ಈ ಅತ್ತೆ ಲತ ಇತೀರುಬಲ್ರಇಲಿ ಉಭಿ 

ರಾ ಯೆವಿ ಅಿಭುರೆ್ಞಾ ಔಆಜಲಿ ಇಂಲಿಕ್ಷಿಕೂಬಬರಿ ಆಜಿ 

ಅಂ. ಈಸಿ ಬಕ್ 'ಅಜಶ್ಟಾದಿಶ್. ಲಿಜಲಿಆತೆ ಅಬಿಜ್ಞಯ ಪ್ರಬಜಾಚಿ 

ಐರುಆಸೆಕಿಲೊಯೆ ಪ್ರಚಂರಾಜದಿ *ಲಾಆ ಜಲಿಶಬಜರಿ ಅಕುಂಶುಶ್ಲು ೮೪ 

ಅಜಬಲ್ಲಿ ಥಿಲ್ದುಜಳುವಿ ಲ್ರಇದ್ದಿಬು ಅಲಲನ ದಜಜಾ ಅರ ಬರಿ 

ಆಣ. ಮವ ಲ್ಲಬಾಖಲಿಲ ಅದ್ರದಿರ ಲಾ ಇಾಜಲಿರಿ. ಆಲುಬಿ 

pe ರ್ಯಾ ಸಮಿ ಲ್ಲರಿಔಅಕೀ ಅರೋಣ್ಣಆಸ ಇರಿದ ಖೀ 

ow. ಬತುಲಾಂಜುಬುರಿ ಜ್) ಅಖುಲ ಜುೂದಿ 



ಈ ಅರನಿತಣ್ಲ;. ಈಶುತೆ ಲಿಔಅ ಔಲಖ ಲ ಇ ಉತುಖಾಜ ಆಲ್ತಐ. 707 

ಲಮಿಜಕುಣೊಬೆ ಆೌತೌತ್ರಾವಿ ಔರಿಖಲಾಯೊ ರಿ ಇಲಲಿ ಬರಿಬಬಾಲೆ 
ಅಲಿ ಉದಾಸಿ ಅತಾ. ಖ್ಲಿಣೊಲಔಇಾ ಅ ಆರಾ 
ಅಂ. ನರಿ ಅಶು ಜೌಶಾರಿಔಿಎದಿ ಔಯಶಾರೋನ್ಲೆಯ. ಜಬಿ್ಠ 

ದ್ರಿಲ್ವಾಶಾ ಅಖಾದಿಧು ಬೆವಲಿಿ' ಅಜ್ರುಳ್ದಿೆೊಡೆ ಪ್ರೌಯರಲಿಣೆ ಆಕೊಲ್ಲಆತ 
ಲಿಖಿಚನಿಎ ಐರತಜಾಂ್ರಿ ಔಯಜಳುಣೊೀಬೆನ ಅಲಖುದೆ ಯ ಚಕಿಬುರೆ 
ಆಸ್ತಾ ಈ ಆರಕ್ಕೆ ಇರುಲಂಯೆ ಲಿಬಐಬೆರೆೊಂದಿ ಬುಆಐ ಈಜಿ 

ಅ). ತಸ ಆಬ್ರಜರ ಘಿ. ಅಜಜ ಅಜುಲಾದ: ದಿಕ್ರಾೊಬಲಾರ ಆತೆ 
ಇರು. ಆರಿ ಆರುರಿಶಿಬಲ್ಲಿ ಉರ ಆತಿ ರಆಸ5ಕೊ್ಿ 

ಆತ ಜಘಯನಿಖಜಾನ 2 ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಲಾಲಿ, ,  ಬಿಕುದರದೆಯೇಯೊಕುಸ ಜಾಲಿ 
ಆಯೊಕು3 ಅಲಾ ಇೃ೦೮%: ಇಲುರಾಜಯಬಾ929ಸೆ ಬ್ರಟಜಾಜಲಿಕು 

ಅರೆ ತಬೆೋಖೆ ಅನಿ ೮(ದಿರೂಖ ಸಿ ಔನ. ಜಡಿ ಲದ ೫೮ರ 

ಐತೆ 
» 

ದಡ ಅಉಕ್ಸುೂಬಿಮಿ:' ಪ್ಲ ಕುಬೆಲಾ ಆಮಾುಕುಖಗೋಬೆ €$ ಅನ್ನ ಅ1ಅರ 

ಅಜಲು ಅರಾ ಕ್ರಳಾಜಾಲ್ಲಿ ಇಂಲಿಎ ಕಾದ ಅದಾರ 
ಈ ಲ೮ಲಉಆತಬ ಜರ ಈ ಎಬುರೂಂಲಾು ಬಿಬಮಿಬಿಖಾರೆ ಉಳಾಧ್ರಿ ಅಮಿ 

ಲಾಜ ಬಮಿಲಿ ಉಜುಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಬಲಿಐ ಆಲರಾಖಕೊದೆ' ಅಜಾಂರರೌ ರಿಜ್ 

ಅ ರಿಲೇ ಬಲಿಜ ೮ಈಂಂನಾಬೆ ಆಾಜುಲ್ ಆರುರಿದರಿ [ಲಲಿ 

ಅಯ ಯೊಯಿಲಜರಲ್ಪು ಆಔಅಬೆರು ಅಂಕು: ೨9ಲಲಾರತಿ ಬಿಲ 

ದ. ಲಿಆಕ್ಷಿ ಇರುಆ ಆಲ್ಲಬು ಲ್ರಲಾಜಾನ್ಲೀಬೆಬು: ಲಿವಿತಔಜುವಿ ಬಂಕು 

ವ್ವಿರಯಿಆಗೆರಿ ಇಬಜಾರಾೂಲಿಲಾ ೨೫೦ ಇನೂ ಬಾರ ಈಾಾ ಬುಲೀಲುಶಾ 

ಬಶಾಃಜಾಲಿನಿ ಬೆಬುರಟಲಿಶಆ ಎಕುಲಾವ ಕುದಿ ಲಾಈ ಆ 

ಬಿಶ್ರಲದ ಕಾಯಿ. ಆರಿಶ್ರರಿ ಕುಲ್ದಿಐಬೆಜಸ ಅಲ್ಲಿಂಅಾವ್ದಿಲಸರಿಲನ ಈಜಿ ಸೆ 

ಅಬಿಶಾಜಖಾಾಲಿಎದಿ.: ಬಜಹ್ಕಿಬುದಜಲಿಅ ಔರಿಶುಜಲ್ಲಿಆನಿದ ಉದ್ದಿ 5 ವಿಬಿಜಜಸೆ 

ಅಜ ಗೊಬೊಳು ಲುಜಾಯಿ ಚಾ 12 ಖಅಿಐಲಿಜಾಜಾಲ್ಲಿ ಜರ್ 

ಯೊಗ ಅಆಲುದಿ  ಪಶಿಯಿಂಲು ಉದ್ದಿ. ಔಲಯಿಆೊಂಆತೆ 

“ಶುಲ ಅಕ್ಲಿಬಿಶ್ಚು ಲಿಲಲುದಿರಿಜಾಡಿಔಜಾ- ಖ್ಲೌಂಕುಔಲ್ದಾ ಬರಿ 

ಇ)ರಾಖಾಲು 6 ಪ್ರಳಾಳಿಲ್ದಾ ಅಜಯ ಅಲಿಜವಿಬಸೊಟು ಕಸಾ 

Be 

ಗು ಣ್ 



195 ಇ ಅತಲಿತಲ್ಲಂ ಡರುಕೆ ರಡಿ ಔಯ ಅ ಉುಳುಖಾಜ ಅಶ್ರಯ: 

ಇರಾಕ್. ಬ್ರಹೆಆಯಂ ಈ ಆಲ್ಟಿ ಲೌಅಜಖ ಪೌಖುಯಶುಳ ಅರುಖಿಬಿಜಿ 
ಟೂ. ಅಗೆದ ಹಲ್ಲ ಮಿಲಿಯಾ. ಅಂಕು ಬಲಿತ ಈಜುಃಗಿ 

ಅಬೊಉ apie 'ಬಡ್ಕಿಜಾಗಖ೦ಅ ಆಲಿಸಿ ಅರುಣ ಪ್ರಿಜಖಾ 
ಆರಾಯಿ ಬುರ-ಘೌಂಸುಬಿಂಂಲಾ ಅಔಿಬಿಬಯಾರುವಿ ಅಖುಬಲಿ ಎಜು 
ಯಿ ಭುರಲ್ಲು ೮೨೫. 

ಎ. ಅರೆಅನಿತಂಐ. ಈಟಿ? ಬಂ 2ಚೆಲಿ ಆಗಲಲ ಲ್ಲಿ ಔಪ 
ಲಿಲುರಿ್ಠಿ ಜಲ 5ಬಿ ಇಲ ಅಲ್ಲ ಔಯ ಅರೆ ಜರಿ ಜುರಲ್ಲಿ ಕ. 

ಅ 09. ಬರಿಈರಾರು ಬೆ ಪರ್ಪಉುರಲಿಕಾರಾ ಜೂಜು ಔ ರಜ 'ಬಿಜ್ನಜ್ಜು 
ಆಈ ಲಿಬುಃಯಂದ ಹಔಗಾ್ಸಿ ಖಂ ಅಶಿಡಔ ಬಿಖಿಅಾಂಲಿಅ ಔಖೌಬ 

|. ಕಲಶ ಆಲಆಜ ನಿರಿ ಬಿಖಲಿ ಉಬುವಿಔ. --ಜೆದುಜಾರು 
ಅಬಿ ಅಜ್ಜುಳಲಿಲ ಬದ ಬ್ರದೆೋಬತಿಅ ಬಾರ ಜಾಃ ರೆ ಅೀಕುಜಸಿ 
ಎನಿಂಪುಜುಖೊಟೆ ಬಿಔೆ ಸಶಾಸರುಉಖಾಜಾು ಆಲ 1 ಜಾಯ ಜಲ್ಲಿ 
ಆೆಲಿುಜ್ಲಿ ಅಜ್ ಅಲಿಜಬಿ ಅಗೆ ಎುಕುಹೆಂಬ ಅಬಿಕುಲ ಜಲ್ಬಲ್, 

Gw. ಅಡೆಬ್ಬಬೆದ್ದಲಸ್ನಾಬನಿಕಾೆೊಟೆ ಇರುರಖಾಂಬಾ ಲಿ ಅಲ ಅಲಲಿಂಚಾಕುಆಸೆ 
ಅಬೆ ರಿದ ಔಡೆರಶುದ್ದಶಲ್ಲಿ ಕಣಗಲು ೬ಯರುದಿಆರಿ ಬಾರ: 
ಔಖಬ 256 ರೆಲಿಶಿಶು ದೊ ಉಲುಈಜು ಅ್ರುಲಲಜ ಬುಲಿ 

ಲ. ಅರಿಶ್ರರಿ ಬ್ರಲಬಜತ್ಯ ಅರವನ ಇಲುಬಿಖಾಲುಲ್ಬು ೧೫೮. -:ಅಿಂಕು 
ಟಿಜೆ ೧೧೮ ಅ೨ತ ಬಾಯಿ ಇಡುರುಂಾಜಾಂ ' ಆಲ್ಲಿ ಕಶಾಜೆಜಲ್ಲಿ 
ಅಬು ಈದ ಅಮಿ ಅಜ ರುಡಿ ಇಸ ಲಳಾಕಾಳೂಚ ಜಾರ 
ಈ ರಿಜಲಿಬ ಖರ ಅಲಾಲ ಶರು 6೭೮59 ಅ ಅಉುಬಲೊ ಅ ಅಾಜಸೆ 

ಈ. ಎದಿ ಯಾಗು ಊಲರಾಜೆಐ. "ಲಾಡಿ ರಜಮಿಬ ಬಾಲ ಅಜಾದ್ದಿ 
*ಲುಲರಿ ಜಜೆಬಿರುಣೊಬೆ :ಲದೆಜಂಿ “ಅಿೀಜಕುಜಿ ಸ್ರಕುಮುರಜಿಯೀೆ 
ರಿದೇಣೆ ಅಹೊ ಬಳಿಟ ಬರ. ಹರಿಯಲ್ಲಿ 6 ಜಡಿದರೆ ಇರಾ 

ಉ. ಅಶಾಔ ಲ್ರಮಿಲಾ ಅಕ್ಷೀಯ: ರು ಲಲ ಈ ಹರರ ಲಳ ಅಲಾಲ 

ಯಬ ಲಜೊಲಿಳಲಾನ್ಹೀಗೆ9 ಆಬಿತೊ೦ಔ ಉಲ್ ಇುದಾಶಿಡಿ 



ಈ: ಬಕ ಐತೆಲ್ಲಿಇ- ಬರುತೆ 5 ಆ Eಖಸಾಲಲ್ಲೀಂ ಬಲ ಬರ್ರುಖಿ. 700 

3 ಆಹಿರುಖಜಗೆದ್ದಿ.  ಜರಜ್ತುಲೂದಿ.  ಈಅಲ್ಲಿಜ್ಞಣ. ಅಜಿ ಖೊಯಿಂ 
ಈ ಜರಶ್ಟು. ಎಧಿನಿಜ್ದಐ: ಲಿಂಕುಜೆ ಜ್ಯಠಮಿಪಾಲಯಿಜಸೆ ಜಿಆಲಿಕುಜ3: 

ಅಸೋಷೆ. ಇಡವ ಜುತಡುಬುಜರಿ-ಅಖುಬ' ಬುಲಿ” ಅಲಸುಲ್ವಿ: 

ಎವುಕುಸನೊಬೂದ,ಲನ್ನಾವೌ ಲ್ರಯರಾರ ಈ. ಔಖಬ ಅಶಾದಔ' ಅಜಗರ: 

ಅಶಾ) ನಿಬೆವಲ್ದ್ಲಿ ಲುಲ್ಖಜಿ ಭರ ಬಳಿಳುಬಚ್ದ್ಧಿ ಬವಿಜ್ರನ್ಲಿ' 
ಈ: ಲಿಬೆವಲ್ನಿ ಬಿಜು” ಭ್ ಚಕ ಇದಿ: ಬಲಿ 

ಜುಜೆ ಅರಿ 6-6 ಲುಬಾಯಪ್ಪುಕ್ದಿರು ಜು ಜು. ತನ್ನಿರಿಬಳನಿಜೀಿ” 

ಅಬಿ: ಅಧಮಾುಜಬಾಯಿನಿಜಿ I ಅಲ ದಿತಾ ಒಳಾಖಾಜಿ 

೧೫೭: ಬರಲ: ಆಲ್ಲಿ" ಈಖರಾಖರೂರಬವಖಿ' ರೋಟಿ: 
ಬಬಿಕೆಲಅಂಜ್ದಾ: ಕುಬಿ 'ರರ£ಬರಿ' ಛ್ಲಬಿಚುರ ಜಾಕಿ 

ಎ ಈುಡೆಬಲ್ಲಿ' ಜದಲ್ರುಳ ಅಂಗೆ! ಜ್ರಜ್ಉಕಲಿಎಊಿ. ಮುಟಿ) ದಂಡ. 

೫ ಕ್ಯಾತ. *ಲುಡಿ ಅಬ್ರರೆಟ ಖುರಅಜಾಜುಲ' ಅಹುಜರೆ ಕಲ್ 

ಬಲಿ ಜಮಿಜಾರಜಾ ಇಲ್ ಅದ್ಧಿಜೆ' 'ಅಜುಲ?ದ ಯರ್ 'ಬ್ರಿಯ ವಿಜಿ: 

ಇಲ ಜಲೀುಜಲಲ. 559 ಎರೀಬಡಿಕ್ಲಿ ಕ್ಷಿ ಕ: 

ಅಬಿ: ಅಜುಬುಖರ ಗೆರಿ ಕು. ಹೊಲಿಖ ಔಖಾಬ' ಫಕ್ರಿ ಜಕರ: 
ಯ - ರಾಗ. ಇರುತ ಕಾಟಿ ್ವ್ರಂಬೂರಿದ ಕಲಿಮಲ. “ಜಾಡಿ ಡ್ಯ 

ಆಶ್ನಾಠ ಎಜುಂಅುೋಬುಲಿಲ್ಲ ಲುಭ್ರರೆ ರಖಂ ಜಸಲಿ'ನನ್ಟಿ ಲಔ ಆರಲಾ' 
€ಖಬಲ ಜುಲು" ಬುರ ತಾಶಾಶತೊಂ 'ಜ್ರರುಬುಲಿ ಡಿ3ಬಂ ಈ 2 
ಅಬೆ ಅರಿಾಲಲ್ಲಿ ಕದಿಚರೆ!3ಗ ಲಾರಿ ಲಕ್ಷ" ಅಶ್ತಾಶಾಖ ಗೆಟ್ ಔಲಲಿಟ 

ಅಐ.ಏಬ೨:5 ಉಳಿವು" ಉಲ್ಲಭಾ ಇಲದ 9೬3೪ ಬಲೆ: 

ಆಧ. ಜರ ಅಖೌಪಿ: ಅಜಲು ಇರು ರಿ” ಅರ: ಇಲ್ ಆಲ್ ದೇಯಿ eX; 4 
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ಶ್ಟುಚಲೌತಿಉಕುಶಾ ಪರಸರ ಅಂಬಲಿ ಎಂಕ ೫ತಥಾ ಲೆ ಲ್ 
''ಉಲಿ. ಕರ್ಕ ಅಹಿಬೆಿಎ: ಜೌಲಿಕಾವೆ' ಹಲಾ ಕಾನನ" ಅಸಿ 

4೮೮ ಅನ್ಲಿಾರ ಕಜ ಅ೫ಾಲಿ'ಎನ್ಷರಿಎಲನಕುಣೆಬೊಡೆ ಅಬಲಾ 
ಅದ್ರ. ಯಂಗ ಗಾರುಲಾಂ್ ಖಿದ್ದೆಬ ದು ಮಲಿಕ್ ಬರಲಿ ೩ 

0 ಇಂ. 
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ಣಂ ಊರಲ್ಲಿ ಜುರಲಿ ಬೂರುಲ್ಧಿರ ಬಡ್ಡಿರುಂಯದಿ ಇಲ್ರೀ ಅರರಿ 

ಅಲ. ಇಲ್ಬಿಲಿಎಕಾರು ಬೆರಿ ಅಜಖಲಿಲಿ 6ಆಅಲಿ ಇಆಇರಲಿ ಬರಿ. ಏಜ 

ಅ೪ತಾಲುಜರೂಔಲೌ ಔಲಅಿಟ ಉಡಿಅಸ ಅರಾಲಾಯ ಜರಿ ಅಲಲ ಉಲಿ 

ಅಜುಲ5ಲಿ ಅ್ರದ್ದಿಲ39 ಬಳಿಅಲಾವಿ ನಿಲೇಬಲಉಲ್ದೀ ಎ೭. 

ಅಪ ಅಜ್ಖೌಯುದ್ದಿ ಖಾಜ ಏ೭ನಿಐವಾಕುಣೊಬೆ ಅಬೂರಕಔ 'ಕ್ರುಲಿಬುಖತೆವಿ 

ಲಎನಿಬು ಜಿಬ್ಯರ್ನೂಲಬ ಅಲಿಕುಬ ಅಂತಸ ದ್ವಿಜ ಇವಿಬಕೌ ಲಾಳ 

ದ. ಲೆಜ ಅ್ರಬಾಬಲಸಿಬತರಿ. ಪ್ಲಠಿಜೊಕುದಳಣ್ಣ ಎಖಾದೆ ಅಶಾಬಂಟ ಈ 

ದುದಿಲಪ್ ಲ್ರಹುರ ಆನಿಅಾಬದ ಇರಿಬತ ಆಸ ₹ ಬೀೀಜಜೆ, ಜಲಿರ ಜ್ರಬಿಜಿಂ 

ವಿಜ ಅಾಲುಆ್ ಅಲುಡಿ ಅಳುಲಜಗಬಔ ಅರಬಿ ಲಿಯರಿ ಬ್ರಹ ದ್ಧಿ 
ಇಲಬ್ಯಾಲಿಚಗ ಲೆ ಇಯ ಅಬೂರಲು ಬಬಂಜಖಯನಿ. 

ಟಿಂ. ಬೃಠಿಬಸಂಜುದಿಲಿ ಲಿಐ೦ ಮುಡಿ 'ಜಂದಿಲಾ 'ಅರೆಲ್ನಜ್ಞಾು ಆಖ್ಲಬುಲ್ಲ 

ಅಖಾರ ಬ್ರಿಲಲ್ಞಯು ಏರು ಜಗೊಬೊ 'ಜುಲ್ಧಿ ಆಬಾ ಲ ಸ್ಜದಐಲಾ ಔಲೌಬ 

ನಭಾ ಅಬೆ ಜರಿ ಉರ್ರಿರಾಯ ಜ್ ಇಲ್ಲ ನೆ ೮ ಆ ಲಬ 

ಮೊ. ರಿಜ್ಞಾಂಬಬ" ಳಾ ಲಬ ಜಣಿಆಲಿಜ್ ಅಲುಬುದಬೆಜು ಲತೆ 

ದೂ. ರರು ಖೊಲೂಯೆ ಧ್ವಜಂ ಅ5.8ಜ್ ಜ್ಞಾಲ್ರೂಯೆಖ. ತರಣಿ 

ಬೆ a ಆವಖಾಜಲಟ ಲ್ರಶೆಲನ ಅದ್ಕ ಅಲಾಜಲಾಬೆಜು ಆಣೆ 

ಅಂಬೆ ಬಚನ ಾಲನಿದ್ದ ಖುರ8ೆ ಶಾಖ ಅಾಬಂಬೆಬು ಅಕುಕ 

ಜ್ಹಲ್ಮಾಲಿಜ ಔಿಶೌೂಾರಎ ಖರ ಆಜಾದಿ ಎಲಿಕಖಟರಿ ಆಜಸಲಿಕೀಡಿ ' 

ದಣ್ಣ. ಅಬೆ ಠೀ ಅನೀಸೊಜೆಲ: ಜರೆ ಅಲಂ ಶಕ್ಧಿ ಓಡಿ ಆಂ 

ಯಂಅಜಿ ಬೆಲಿೂಬಿಖ ಔಲೌಜ ಆಆನಿಕುಣೊಬೆಎ ಜರಿಯ ಅರಿರ 

ಅಯ ಅಬಧಿಕ್ಥೂಬಜಿಕ್ಕಿ ಜಲಂ ಲುಲಖಜಗೆ 6ಬ್ರಲೊಬೆದಾ ಲ್ೆ 

ಜುಖಬೊವೆ ಅ್ರಕುರೆಐಕ ಜಲ ೂ ಬಾರಾ ಅಜ ಈ ಜ್ವಲಿಬರ 

ಔಣ. ಜ್ರ ಆಧ್ಣಿಕು  ಪ್ಲೌೌಜುದಿಜ್ನಾ ಅಮಖುಲ ಅ೮ನಔಂ ಇ. 

ಲಿಒಐ 94 ನ್ವಿರಿಲ್ಸಾಯ ಕ್ವೀಣೆಲಿಳಾದೌ ಲಾಲಾ ೬೫9೮0 ಇ೬೦ 

ಲಿ. ಅಿಆಯಿದ್ದಿ ಅತೆಲಡೆದಯಾದ್ದಿ ಜವಿಳಿಅಂನಿ ಕುರ ೬ಳುಕ್ದೂರಿಶಾ. 
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ಖಲಿ ಉಸಿರಿಗೆ ಉತ ಐರತಾಂಖುಲಿೀಲತಾ ಐಲ್ಲಿಲ್ಲುದ್ದಿ 

ಆನಿ ಔಜೌಬ ಅನ್ನಿರಿ ಈಜಲೂಲಿಐಲಘ. 

ಇ... ಅಜಲು ಡಂಯಾರೆಲಿಂ ಎಬೂೂಬುವ ಅರಬ ಜನತ 

ಖರೆ ಲಾ೮ಕೊ9 ಅಕ್ಕಿ ಅಜರ ಧೊ ಇ ರ ಜಾಜಿ) ಮುಜರಾ 

ಥ್ರ: ರವ ಇಲಲ. ಜೌಕುಣ ಅಲನಿಲವುಕುಸೊಬ ಕಳ್ತಾ ಪಾಂಡಿ 
ಛ್ರಜಾಢ ಕಾಂ ಜ್ 9ನ ಉತಾರ ) ಜನಮ ಪಶಿಖಾಜುಲಿಉಾ ರಂ 

Gwo. ಖುಲ್ಲ ್ರಾಲಿ 6 6623 ಉಜರುಅಶ್ವ] E2೫ ಅ. ಆಔಲಘನಲಿ. ಜುಅಜ್ 
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ಲಿ. ಎ |: ಅದಪುಸಲ್ವಲುಕ್ಟಾವಿ ಬುರಾಾಮುೂತ841 ಉಡದ್ರಿಉಳ ರಿ 

ಬಲದ ವಯ ಯಾಜಿ ಲರ ಬುದ್ಧಿ ಅಲೆತ “೭.0 ಬಿಡಿ 

ಈುಲದಿಲಿಐಆಗೆ ರುಜಂಖುಲಿ ಅಲಲಾ ಐಕುಬಜೆಖಳಿ ಯರ ಅಕ್ಕು 
ETE: ಲಾಟ ಬರಿಳಿಜ್ರತೊಐಖ3 ೫೬. 

ರಾಯಲ ಆತೆ ಬರಿಂ ಜೆರಶಿಮೀೋದೆ ಇಲ್ಲಾಕಾಂಐಥಿ' ರ್ರಿಯಿಲ್ದಿಬಾಂಯದ್ದಿ 

ಅರಚಿ ಯಯ್ಯಾಲಿಆಃ ಅಖಾಖಾಬಿಚೆಶು ದಿಟ ಲಿ 

ರಾಲ್ಜಾಯಿಂ ಜು) ಉಂಡಿ ಇಂಾರಲೋಾಜುರಿ ಜಾಖ ಆರೆ 
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ಗೊಬೆ ಲವತೆಹಲಿವ

ಕ್ 39 

ಗಈಲಖಿ . .೧9ದಿಊಬಿ 
ಬಿರಿ ಲಬ ಬಿಲಾಾಬೆರ 

ಲೌ ಆತೀ 

ಈರೆರ ಬಿಜು ಅರ ಜುರಿನಿ 
ಕುಲಿ ಅರೆ ಶುಅಬಾದೀರುಾ 

ಜರಿ 



'ಠಾ:ಅರೊೌತಲ್ಬಣ: ಔರು ಔಸಿ ಔಲಶಾದಲ ಆಜು ಅಶ್ರಯ: 715 

ಆಈ. ಲಿ ್ರಾೀಜೆದ- "ಅ ಉಜತಾಐೆಆಳಾಕ ಬೆ ಉಬೆ ಆಜು 

ಈ. ಅಂುರಂಜರು ಉಲಿ ಇಲ್ಲೆಬಜಾ "ಬಲಾಬಬು. - "ಜೆಜು 

ಅಯಿ ಇಲಯ ಉಲಿ ಯುಲಲಾ ಐಲ ಅ್ದಿರಿಎಆಡಿ 
ಬಿಠಆಅಬೆೊಪ'ಔರಬಕುಅದಅ'ಬಿರಜ ದಲು ಔರಿಬಬಲಔ ಬಲಿ 
“ಯಲಾಂಜಿ ಇದೆಖರಲಿ ಜಿದಿಎದ್ವಿಆಗೆಐ ಲೆಲೂದಜ “ಜವಿಲೆಲಹಚ 

ಔಂ ಕೆಲ ಜುಶುಕ್ಣಿಲಿಚೆ: ಬಲಂ ೫೭೮೪೮ ಲ ್ತಿಕು  ಅಿಬರಿಫ 

ಜರ್ರಿಜಬಲಜ] ಬೀಅವ್ಲಿ ರಣ ಆರೆರಮಅಲಂ ಜಅರೆಶ್ರಣ ಆರು5690 
"ಅಖಾಔಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅದಾರ. ಎಳ ಜಲ್ಲಿಬುಖತೆಯಲು 

'ಅ್ರಪೆಜ್ಯಲಿಬಲ್ಲಿ ಕವಿಉಕುಳಯರಶ ಅಬೆಬಿಲ ಪ್ರಬಕ್ನಾಬರಿಳುಖಸಅಬೋವೆ 
ಆಲಾ ಜು ಉರಿತ ಉರ ಯಲಿ ರು ರೀಲ್ಬುದ್ರಿ ಕಲ ೫೮೮ ಅಯ. 

ಔಯ. ಎಳುಬೆ 3ಜವಿಜ್ಆ೦ಿ "ಬಿಐ “ಅಲಿದ ರುೀಂಬೆಂಲು ದಿಷ್ಮಖ್ಯು 

ಆಹಾ ಬ ಬಲ್ನಿಲಬ'ಆ ಆಲ ಕರೂಯಿಲ್ಲ  ಇಲ್ರಜರಾಯ“ಲ್ಲ 
3 ~~ - p 2 ಕಅರುಬ್ರತೀಯಲ್ಲಿ 'ಲಿಆಲಿಕುಲ9ಬಲಿ-ಡೆರಿಚಲಿಳ ಆಲಜ್ಞಕ್ಞುಬ 

1: "ಅರ ನಲ್ಲದಿ. ಪ್ರೆಬನ್ನಾಜಿರಿಬಣಬೆ ಅ6ೆರಂಬಜೆಕ್ಕೆ ಜಟಲಂಕು 
ವಿಐಲಿಲ ಇಲಿ ಅಲುದಿಲ್ಲ ಅಿನಾಔಶೌಆ ಬುರಔಐದಿ ವ 
ಬುದ್ಧಿ “ಐಔ ಲಂಖಣ ಅರೆರೂೀಂಔಷ ಅಐಬಔಂಜಕ್ನದ್ದ ಳುಎಅಧ 

ಹ. ಬುಲಿ ಈಲ೮ಜಾಹಖ. ಪೌಜಂಕುಔಿಅನ್ನ ಅಕುೂಶಅ ಅಲ್ಟ 
"ಉರೆರಮಿದ "$ಜೆ:5ಲ್ದಿ "ಕೆರೆ ಶುೂೂಜಲೆಕ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಕ್ಯೆ 
"ಐಜ "ಅರೆೋಲ್ನಜಲಾರಿ "ಅಕ್ಷರಿಎವರಜುಳಗೊಬೆೊಣಿ "ಮುನಿ ಅಲಾ 

"ಈ. ಅರೆಂಲ್ಲಜ ಠೆರಿಯೂಲಿಖ೦ಿ ಜುಜೊದಿ.  'ಜ್ಯಠಜದಔಬೌಜ ಬು 
ಲಿಜುರಂಖಜಿ ಜಕುುಅಾಲಔ್ದಿ ಅಮಿಂಕಸೊಬುಲಿ ಔ್ರಕೆಬಲುಆುಯ 
ಜೆರೌಿದೆನ್ಲ ಕುಯಖಾಖ ಬ್ರಿಮತಲಿಔ್ಲ ಜುಅಂಳುಳಅಾಂದೇ ಲಲನ 
ಈ ಅಲಲಿಖು ಬಲೂರಿಯಿಲ್ಲ ಉಬ್ಬರ ತಲ್ಲ ಅಜ್ವಯಯಲ್ಲಿ ಆಲಯ ಜೆರಿ | 
ಪಾಯದ ಖುಛಿಖ ಕುರ್ತಿಳರೆಲೊಡ ಜ್ಯಾಧ್ಗಿಾಆಲು ಔ09 ಔಖೌಬ ಕಲಿ 
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ಪ್ರ: ಲ್ರಖುಜಾಖಿ... 99 ಜುರಈದಯಿ ಎಂಬು ಇಲಾಡಿ ಆ ಲ 
` ಅಂ ಲೆಲಿಆಂ ಅದೊಜೊಬದಿ 3 ಅಜಾರಿಪ್ಲಿ ಮಲಿ ಅಜ್ 

ಆಜ. ಅಲ್ವ, ಅಮಿಜಾರ ಆತಿ ಅಬ್ಬಿ ಿಠಳಿಆಹಲಿವಿ. ` ಜಿರ್ 
ಅಲಿಲಅಾಸರೀ ಅಆರ್ರಿಜಲಲ್ಲ 'ಔಖಿಟಿರಿಂ ಜಾಲೆಅಗಲಿ ಬಕ್ಕೆ ದರಿ 

ಲ. ಉದ್ರಿ ಲಈಜಾಗಾಚಂ ಉಲ್ಲೆ ಖಾಜಿ ಅಲ್ಬಿಅಾಲುಕ್ವಾಯಿ. .. ಖುದಿಲ್ಟಿ 
ಲೆ ಜುರಲಾಖಖೌಟು ೨೮ ಈ. ಸಂದ ಅರೆರೊಂಧಿಕಿ ಈಜ್ಜಾಳ್ಯಜಣಿ 
ಲಔ 628ಎ ಬು5ಶ್ಲಾಅನಿಸಾಜಾುಜ್ಞು ಉದ್ರಿ ಿ  ರುತ ಕ್ಕೆ ಎದ್ದ 
ಲಿಐಧಾಲೂಚೆ . ಜರಜಾಲಜಾರಾಂಶಾ ಅಬ್ಬಿ ಆರಿಊರಿಲಾ 
ಈಖಬ ಅಲ) ರಾಲಾರುಐ ಈಲ್ರ ಇಗ ಅಜ ಅಶಾಯಿ ಬುರೆಡೋಲ್ಲ'ದಿ. 

ಲ. ಔಟ ಅಲ್ಲಲಿಆ೪ ಇಜಲರಿರ ಲಿಜಾಔ ಬರಿಅಿಆನ್ವಿ ನರಿ ಅಜುಕು 
೮. ಈ ಲಾಲಿ ಯಜ್ಯಾದಿತಿಲ ಅಜಾಲಿಕ್ಕ ಆಲಿ... ಅಲ್ ಔಲಲೋಲೆಲ 

ಲಮ ೨ರು5 ಛಿನ್ಫಾಶುಲ್ಧಿ ವಿ ಆರಡಿ ಆತೆ ಇಲ್ರಅಐರಲಿ ಅಚಲೌಬುದ್ದ 
ಈ! ಅಜ್ರಿಜಿಂಶುಅ ಅಮಿರ ಆ ಆಯೆ ಬಿಜು ಉತಳಾಲ್ಖಿ. ಅಡುರು 

ಅ. ಲಔಜಲಿ ಅಬ್ಬಂಾದ್ಲಿಖಲಿ ಕ್ಞುರುರಾಬು ಬಯಲ ಹರರ. ಇಲ್ಮಿ 
. ಲಉಿಐಎಕಜಆತೊಬೊಯೆ ಜ್ಞಶಾನುಲ್ರುರವ್ದಿ ಆಶ್ಪಾತ್ರಕಾಯಿಾಯೆ ಕಾಮಿ ಅರೆ 

ಜಾಬಿಆತೆಂ9 ಅತೆ ಔಷಜಿಸಿತಶ್ರಾಅಿ ತಾರು. ಕ್ವಿಶಾಜಿ ಮಾಳಿಣಆಜೆ 
ಆಕೆ ಆಸೆ ಔದ್ರಾಜಾಧ್ರಿಇರಿ ಲಿಪಿಂಸೆ ಲಟಿಬರಿಶಾ. ಅಬು 

ಆತರ ಅಟಿ ಬ್ರೀಶಿದ್ಛನ್ಸಾಬನೀಂ ಅಖೊಬೆ': ಪಾರಈ ಅಬುದಿಂಅಾ 

ಬಿಜಿ! ಜಲಾ ರಿತ ಇಲ್ಬರ ಉಬಿ ಆಅಿಕಾಆಗೊಬ ಅಜುಲಾಕಾರವಿಎಲ 

ಲತೂಲಶಾಖಾ 8ನ ಅಳಿ ಬಿವೊರಿಜಿ ಬುಲಿ ಜಾರ ಶಾಲಸಶಾಳಿ 

ಎನ್ನವಿಖ ಕುತ ಬೆಂದ ಬಿಬಿ ಅರೇಂಲ್ಯಿಸೆ ಅರುತಮಿಿ ಬುಲಿ ಅಬಾ 

68 ಮಿ ಬಿದಔಬಿಣೆ ಅಳು ಬರ ಶಾಶಾಜು ಈ ಅರೂಮಿಲಅ ಇಲ್ಲಲಂಳಾ ; 

ಅಣಬಲಿಔಅ3 ಎದ್ದಿಲಾಲಿಯಿು) ಇಲ್ಲಾ ೫೨ ಅಲ್ದಾ ಇಳಿ ಟಾಪು 

65ಮಿ ಐಎ ಪ್ರಖಕಾಬಿಲಿಳು ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಿಜುಗಿಐರಿಅ ಅಹ್ಕಾಶೆಖೂ ಆ 

. ಲುಜುಶಿದಿನ್ದಿ ೨೨) 39೫ನೆ. : ಅಬುಶುರು ಡೈ ಶರಶ್ ಅರುಲಿ ಅರೆ 

ಐಡಿ) ೫69 ಔಲ೫ಬ ಔಂದಿಳಾಲ್ಲಿ ಜಖಖೌಲರ ಜಾಲಿ ಅಕ ಉ9 
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ಛಲ್ದದಿದ್ದಿ ಜಾರೆ ತಂಜ್ ಅರಿ ಟ್ಲಿಶ್ಟಲಾೊಅಿಆ ತರದು 

ಆಯ: ಅಯುದಿ ಅಲುಓಲುಔ... ಲೀಲೆ ಲ ಕಾಖಕೊಬೊಹ್ 9ರಾಆರುಎ 

ಅಥ. 

ಅಲಿ 

ಅ್ರಬಾಣಲಿಅ ಜೌ 9ಲುಳಲುಸ್ರಾ ಪ್ರರಂಜಿಆತೆ *ಲುಈ ಬಲದ 

ಅಲಿಕ ಔಶೌಬ ಪ್ರಜಜ್ನಬಲಿಕುಣೊಬೂದ ಐ ಅಿಕ್ಕೇಲಿಡೆಔ ರುಡಿ 

ಉಪಿಲ್ಣ ನಲೀ ಬಜ್ನಲ್ಲಲರಿ. ಇನ್ನೀಗ ಭ್ರಿಬಜ್ಞಾಜವಿಕುಖಂಬೇದವ 

ಆುಂ3ಯ'ಲ್ರೂಲ್ಮಿಬು ಅಶುಲಿ ಜಕ್ಕ ಜುರಶ್ಪು ೮ ಶಾಧ್ವಾಚಈಲ್ರ ಸಲಿಂ 

ಶುೂಯಿದಿ ಈಅಜ್ಖೌಬುಲ ಅಲಾಲ ನುಂಜಿ ಲ್ಲಿಯ ಲೊಯೆಲಿ 

ಜುಜೆಅಐ ಇಲುಲ ಇಲಾಂರಥಿ ಆರಾ ಆಗೆ ಔಕ್ಚ ಗಾಂ ಅ:ಈಲಿತದಿ 

ಆಣೆ ಗ್ರಹರ ಜಾಲಿಲಿಲ್ಬ ಅಳು ತಮಿಲಾಯೆ ಲುಂೆಲೂಖಿಆಗೆ ಅಕುಜಾರು 

ನವಿ ಆಕುಕ ಲುಠೋಲಾಶಾಶನೆಯ- ಅಿೀಕುಅ] ಅಲ್ದಾಳ ' 

ಜುಲುಲೂಯಜ ಅಜ ಇಲ ಅಬುಂರ ಅಜ ಅಜುಸ ಅಬ್ಬರ ಬ್ರಿಯ 

ಖುಡಂಲಾಲಾಜ್29ಆಸೆ ಅಜ ಛೃಲುಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಯ ಮರಪ್ಪುಲು ಲಾ 

ುಮಿರಬೂಯಘಪೊ ಜಸ ಅಮಖುಅಂರಖಸ ಖಬೆಬೊಲಿಖಿ ಖಜ್ನ 

ಅಖಾಲಿಕೆಮಿ. ಲಿಲುಬ್ಲರಿ ೮೮೮ ಬ್ರಬರಾಖಖಂಲವೆ ಅ ಜಿಡಿ 

ಅಜ್ ಲೌಆಲ್ಯ ಔರ್ಗಿಲಾಲಸಗೆಅ: ಈ ಇರರು ಆ೮ರೆನಖಾಲಿ ಇ ಬಾರ 

ಈದ ಲೌಬು ಅಲಂ ಕುಂ ಬೆರಿ ಅಜಬಂಬುಂಬಾಲಲಿ.. ಖೆ 

ಅಜುದಿಇಾ ಇಲ್ಲಲಿಯ ಈ ರುಅ9ಬೆೇಯ ಅಂಕು ಲಿಆ'ಅನಿಜಿ ರಿತ 

ಉಪುಲ್ಜಲ್ಟಾ ಜಲಯ ಲ್ರತಲ್ಂಯೆಯ ಉಡಿಗೆ ಲಿಗರಲಿಯಾಕುಳ ರ 

ಟವಳಟಾಲದಿ ಅರಿತೆ ಉಸಳಿ ಎಲ್ಲಲಿಖ ರು ಗೊಬೊಯ ಅಲ 

ಆವ್ರಿಕಲುಕಾರುಯಲಿ ಕಹಬ ರಾಉ ಲ್ವ ಆಗೆ. ಕಲಾರ-ಅಖಯ ಜಳ 

. ಎಂ ಅಡ ದಿಶಿ ದಾಯೆ ಕ್ರಅಬಾರಂಯೆಆ್ ಉ೦೮ಶ್ಶ್ರಾ ಆಜ 
| ks ಸ 

ಉ್ಚಾಜಾಢಿ ಜಿಳುಬುದಿಕ್ಟ ಲುಡೆಲ್ಜಲ್ಲಿ ಇಲುಲ್ನುಆಗಕೌ್ ಅಲಾಲ ಲಯ 

, ಅನಲ ಇಲ್ಲಿಯ ರುಣೊಬೊಪ ಜಾ ರರ ಬರೋ] ಲೌಜ್ಗ 

ಅಧಾ ಅಸಿ ಜೋವ ಉಪಲಿ ಆಗೊಉ ರಜಿನಿ ಔಜರಿಬನ್ನಿ 

ಅ. ದ್ವಿಜಕಸೆಯುರಯಿಶುಈರಾಆಗೊಬೆ ಅಲಾಲಾಶಬುರಿ ಅಕಾಲರು ಪ್ರಿಯ 

ಅರಳಿ ೮ಳಾಕಜಗೊಜೆಂ ಅಲೋ 
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ಛಿ 

. ಜಲು ಇಜಾರಳಿ.... ಇಲಾ ಕ ಲೂರವಾ ಎನ್ಷನಿಬಡವಿಕಾಂಗೊಬೋಣಿ' 

- ಔಿಆರಿಶಾಜುಲ್ಲಿ;. ಉುಲಜಾಅ ಎಲಿ ಅಖುಔಅ. ಜರಿಖಜರಿಲಿೀ ೭ 

, ಓನಿ (ಈ ಾಜಕೊದೆ ಎಬಾರಣಔಿ ಜನಲಿ: ಬದದರ ಬಿರಿ 

: ಜ್ರಾಂಅತೆ ಅಖಾರಿತಣನಿ ಜಔನಿಬಿ. ಐ ಅಮಿಜನ್ಲಿ ನಲಲಿ 

ಾದಿ೨ಿಲ ಚ್ರೆ'ಕ್ಲಾಬೆ. ಅವಿಬ್ಸಬೆನಿಳೀಣೋಬ -ಜುರೆಶುಣಬುಲಿಎರು೫2 

ಅಮಿಶಾಾಯಲಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಂಘ್ಭಾ ಕು ಅತೊಬೊಂ ವಿಎರಿನಬಿಬುಬತಟು 
ಖೆಲಿ ಅಲ್ಪಾಲ್ರಜಾಂಾಲಿಶ್ತಾ. ೧ನ ಉಲಾಲ್ರಿ' ಆಉಆಾರಾನಾಂಔ . ಉಣಿ 
ಘಜ್ಮೂಲರಾಣಕೆಲ್ಪಿ ರಿಜಾಜಾಲ್ಲಿ ಅತಿ ಅರಾಅ-ಜ್ರರೂರಣಿ. ಜಮಖಂ 

ರೇ ಅಲುಚಿಸಯ, ಬದರಿ ನಿಿಜುರಂಬಿಕಸೆ ೨ಜಾವಿ ಬುಧನು ಜತ 
ಅರಿದ ಅಜಾ ಬಿಜಾಖ ದ್ದರು ಅಜಾಬಿ ಐಳುಲಜ ಡಿವಿಜಿ ಇಲಾ” 

೮ ಮಾ ಗಡಾ ಸ + ಲಖಿ:  ಪುಲಿದ್ಧಿ ಅಲ್ದಿರಿಲಿಕುಖೊಬೆೋದೆ ಜೈಿಯ್ದೀಲನಿ ಯುಂ 

ಲುಛಿಯಿ ಅ್ರಲಖೂರ್ಲಿ ಜಲಕ್ ಅಖುದಿ ಇರಲ್ಲಲ ಈಯಿಜೌಜ ಇಲ ಔತ 
ಲ್ಲಿ ಬುವಿಜಿ ಆಖುರುಜಾಜಾಕ್ಟಾಯಿ. ಲಿಇಬೆಳ ಜಾರ್ ಇಲದ. 

ಲ್ರಿಬಿಎಂಡೆನಿ ಐನಿಖಲಿರಿ ಓರಾ ಔನ್ದಿಂಖಾವ್ರಿಸೆಲಿ ಎ೦೫ ಇ ): 
ಜಾಕುಲಿ ಆತನಳಾಷಾನಿ ಅಶುದ್ದ ಎನ್ನಿವಿಖನಮಿಖ ಎಬಿ ಆಲವಿಕಾಶು 

ಜಾ ಕಯಲ ರಿನ ಬಲಿಖೂಬೆಬಾ ಲಾಜರ್ 6ಔಲುಜ್ನಾರೌ ನಾಲು 

ಜೆರಿ ಜಿಶ್ಚುತುಕುವಿ ಇಲ್ದಿಲಾಬೆಲ. . ಲೊಕುಔ: ಎಲ್ಲ ರಿವಾಜು 
ಅಬ ಬೃಡಿಭ್ದ ಜಾರದ ಎಜು: ಲಬಬೆ ಜರಾ ಲಈಂೇಬೊಣೆ 

ಕುಖೋಬೆ ಅಶು: ಖಿದಬಿಯುಬುರತಾ ಬಳೆ ಅಲುಲಂಯ್ ಜಲ 

ಅಶುಶೌ್ಠ ವಿಲಿ ಅಜಾ ೌ ಯಿಲ್ಲ ಅಲಾ ಬಕ್ಬುರಬಸ್ರಿ ಖಜಶಿಾರಾಕ 

ಅಗ ಉುಬುರ ತ್ ಬೀಜುಂಬಿಯೊಳೀಣಿ ಖಲಿರಲ್ಟ 909 ರ್ಯೊಜುಡಿ 

ಇಲಖ ಣೆ: ಕಾದಿ: ಪಾಲೊಲಾಖಸಬಿ- 6ಮುಲಂಜೆ ಔರಿಅಜಾಲ್ತಿ 

ಅರುಲಾಖೆ ಬೂಜುದ್ದಿರೆವಿಆೆ ಜರುೂರಔ ಅ ತ್ ಕಳಿ ಬಳಿ 

ಅನಿ»ನನಿ ಕಳಾ ಜನಿಶಾಡಾನ: ಬತೆತರಿ ಅರ ಶುಲ ಅ೬ದ 

ಠ್ 

ಅ ದಾಕಣೊಲೊದೆ ಜಖಾಜಾಯುವ್ದಿ ಇರಾಲಬಲಿ ಕಲ ಜ್ಹಾಲ“ರಿಜಾ ಲಕಿ 
ಣಾ ದಾ » p ದು 

ಔನ ಇಶಾ ಎನ್ನಿರಿ ಮುಣೊಬ ಇರು ಬಲಲ 98 



೮೮: 

ತಾ. 

[3 

೮59 5ಂಜಿ. ಶುಕ ಅಏಿಆಸ ಔಯಅದಕ್ಲಿ ಎ ಬುಜ ಅಿಶ್ರಯಿ: 717 

ಉಲಿಜರಿ ವಿವಲಿಜ್ಟಾದೆ್ ಬಬ್ಬ ಅಶಾಲಿ ಪ್ರತ ಜಾರ್ ಅಬು ಟೆ 

ಲೆಜುರಜಾಬೆಮು ಭನ್ ಖರೆ ಘಾಬೆಮು ಔಔಿಲ್ರಿಲಿಾಬವಾು. 
ಆಮಕುಣಂಬೆಂ ತಿಲಜ್ಯನುನಲಬಲ್ಲ ಬರುಬ್ರಅಬಿಕ್ಲಿ “ಬಲಕುಬಂಅ 

ಅದಿಮಿ ಕುಂಜ. ಈಅ ಬೆಕುಳ ಅಕೆಗೆ ಅಶುಜರಿ 'ಲಿಜಲಿ 

ಬಲ್ಲಿ ಔಲರುಜಾಬೆಜಾಈಿ ಬಂಕುಕ್ಷಿರೆಯಿ ಆಮಿ ಇಲುಆರ ಜಲಿಲಿಕ್ಷಿ ಇಟಾರಿ 

ಬ ಸಜಾ ರೂಂ ಐಧ ಜಜ್ದುಲಕುಂಲಜ್ಔ ಅಶುಡಿ ಬಲಿಜ] 

ಜು ಲೆ ಬಖಾಲ್ಲಿ ಕಶ್ಲುತ್ತಕುಐಅಠಔದೆ ಬುಜಶಾಲ ಈ ಆತ ಬುಂಂಖಳಿಟಂಯಜಸಿ 
“ಅನ್ವಯ. ಅಲುಲಉು ಬಂ ಅರು ರುಶಾಉಾಲಿಯಿನ್ನಿ ಇಕಾ 

ಮಂಜಿ ದರಿಜಾಜಾದ್ದಿ ಬಲುರಿಲ್ಪ ಅ ಠಂ ಶುಕ್ಲ ುಬೆ'ಕ್ಮ: ಅಶುಜರಿ 

. ಫಿಕೌಮಿಕ್ಠಿಖಾರು ಅಬಲೆ. ಇಲ್ಪತಿಯಾಜೆ ಿಿಜಾಬಿಬೀಸಿ, ಅಕ 

ಅಖಾಬ್ರಿಜಕ ೦ :ಜರುಲಿದ್ದಿಕಾಖಜಾರಲಿ ಏಜಶ್ನಾಬ !ಇಯಬ್ಬ ಲರ ಕಾದೆ ಅಬು 

ಇ೮ರು ಅಬಿಜಖಾಲ್ಲಿ ಅಪು ಭಲಾ ಬಳಿ ಅಉಜಾನೆಐ 9ರ 

ಪಿನ 

Rann 



ಇಲ್ರರ ರುಧ್ರ ಲಿಶುಕಿ ರಿಔ ಜಿ ಔಯ 

6. ಬುಳು ಯ 

ಅಶ್ರವಿ: 

ES hy NR 

6 ಅರೆಂಲಿತಲ್ದಿಯ. 

Gt: ಅಯೆಟ್ರಿಬೆಬ್ರಿಬಕಾಜಲಿಕುಖ ಬೊ ಐಠಳುಬರ ವಿಟ ಅಜ್ರನೆ ಲು 
ಅಯೀತ್ಲ್ಷಿ ಡೋಣಿ ಅತಿ ಅ ಎಲರಿಐವಾಲ-ಸೊಬೊಲೆ್ಲ 
ಅಂವ ಬಲಿತವ್ಸ ಅದೆಜ್ವಿಬೆ 'ವ್ರಿಜಜಾಬಲಿಕುಣೊಬತಸ ಐಠೆಕೆಲಬ 

ಬುರಈಖು೦ಾಂಂಜಾ ಜಯೊ ಬಮಿಲಿ ಜಲ ಅಬ ೮ಪ್ರಲುದ್ಧಿ ತ 
HS 

ಅ. 69. ಅಲಿವಈವಿಳುಗೊಬೊಹ ಕು ಅಯಬ್ಬಬೆ ಅ ಇ ಜಲಾಣಿ ' 

ಜಮಿಳಿವಜರುಣೊೊಬೊಡೆ ಜಖಂ isd semen NN 

ಛಊ. ಅಖಾಬರಿ ಜ್ಞಶಾತಕುಯ್ದಿ ಜಳಅಶಲಿ£ ಲಖವಿಖಾಲಿಲಿ: ಅಶುಲ್ ' 

ಬನಿಕೂ ಅ ಯಯಿರುಬಳಲಿ ಜಿ ಬಾಲಿಲಿಲಾ ಆಯದ್ಲಿ ಕತೆ 

ಅಬ ಪ್ರಿಜಾಲ್ಟೊಲಗೆ ತ ಜಾಲ ಈಂಬುರಾಂ ಈ ಭಾ 

ಅಂಬಿಅ5ುಬ್ರಿಯ ಆರೆ ರೆಲಿರಾಬಲಿಲ ಅಹದುಜಲಿದ್ದ ಲಜ್ತು 

ಛ್ರ. ಔಯ ಎಲ್ಲ ಇಲಲಿ ಅಲ್ಮಿಅ ರೋನಿ. ಅಮಿಂ5 29 ಎಲ್ಲಿಯ ಹ 

ಲೂ ಶುಳಪಾವಿ ಬು ಇಗುಬಾಾಯಕ್ ಉಡ್ಸಾಸಾಧ್ರಸಿಧಿರ್ನ ರಂಡೆ 

ಈಸೀ ಐ ಪೊಂಜಿ ಕುಪಳ್ಳೂಬಿಖಾ ಚಿ ಚಕಕ ಅಧಿಕ ) ಅಕುಲು ಛಜಾರ್ಟಿ 

Gwe. ಲ್ಲಿಅಶುಜ್ಯೂಲಿದೆ ಅಅಹಆಣಿ ಛಆರಿ ಅಕ್ಲಿಖಾದಾ3ಂನಿದೆ. ಐದ ಅಶಾ ಟಿ ' 

| ಈ ಕಸ ಬರುಖ ಇ9 ಅಳು ಅನಿತ ಎಶುಲಾತ ಬಹಿಲರಿ ಖಂ 

ಐ. ಶು ಅಲ್ದ ಬೌ ಉಜ99 ಜ್ಮಿಖಾರಾಲೌವಿಕ್ಕಿ ಜ್ಮಿಖಾಸುಲಲೌಅ೦ಿ ಅು 

ಮ 
| 
| 

ಇ: ಶುಜಾೌಬಿಿ ಈಶ್ರಾಜ್ಟಾ ಎಲಲ ಲಿದೆ $' ಐ:399 ಉಪರೆಐರ್ವಿ. ಅಜ್ 

ಘಜನಿ ಭತಳುದ್ದಿರಲ್ಲಿ ಅಬಿಶಾಶುಖದ್ದಿ ಲೂರುವ ದ ಇಬಿಜಾರಾಖಲಿ ಇಲ್ರ೨ಖರ್ಫಿ 



a ಅ೦ಆಲ್ಬಿಯ ದಶುರೆ ಔನ ಬಂಧ ಅ ಬಳಲು ಆಶ್ರಾ, 719 

ಲ. ಬಿಖ್ಜರರಿ. ಇಲಿ ಅನ್ನೆ ಅಲಾಲ (ರಗದ ಐತು ರ್ಯದಿಜುಲಿ 

ರಿ ದಿಲಾಂ ಯರಿಶಿಲ ಅಯ್ದುಬಬ್ರಿಬಳ್ಗಾಬಲೋಣಬೊಡಿ ಲತೆ 
ಜ್ಯಾ,ಘೂಂಕು ನನಲ ಇಜು ತಾ ಇಂ ಇರು]. ಅಶಾಲದ್ರಿಲ್ವಲ ಆತೆ 

ಈ. ಉುಜ್ವಾಖಿ. . ಲಾಠುಜ್ 99 ಅಟ ದಿಂಕಿಶಾನ್ಸಿ ಪಂಧವ ಜ್ಞ 

ದನನ ಕುಲಿ ವರಜ್ಕಿಜ್ಖರಿ ಅಅಜುಬೊರಿ po ಇರು 

ಅಯ ಬ್ವರುಜಾ ಲುಜಯತೆ ಅಬಾಲ ಆಸೆ ಆಲಿಪ್ರಾಲಿ ೮ಎ ಇಲ್ದ ಔಕು 

ಅ: ಖೊ Np ಅರಿ ಬಂಕುದ್ದಿರೂಯಶೌ ಅಶಾಬಂಹ 
ಯಲಿ ಅರಸರು ಆ1೦ಲ್ಲಿ ಐಶರಜಾರಜಾ ಔಖಬ ಜಬಿಜುಲಿ ಎಜಿ 
ಬುರುಜಾರಲಿ ್ಲಳಿ:ಕುನಇ್ಯ ೨9ಾಲ್ಗೆ ಅಲಿದ ಜುರಜಅಖಾಜ್ಞುಜ 

ಆಂ. ಚ ಬೂಆಜುಜಿ ಪ್ರರ ುಬಿಅಾಲಾಕ್ಞಾು: ಅಜಚೆಖೆಬುವ ಜಲ 
ಅಅ ಬರಲ ರು ಅಧ್ರಿಅಗಮಾಲಲಿದ್ದಿ ಅಖಬ್ಬಬಬ್ರಿಬಕ್ನಜಬಿಕುಣೊಬೆೋಯ 

ಬಶಿಬುಡಬಾವ್ಲಿ ದುಜಸಂಲಿ ೮೮೦೮9 ಇಆಲರಿಸಲ್ಲಂಗ ಲ್ಯದಿಜುಶಾರಲಿ 

ಆ. ಅಮುಜಲಿ ಜಳಲುಪ್ಲಿಾಯಿ ಜುರಜ್ಛಾ ಆಟದಿ. ಅಲಿ ್ ಲಿಲಿಜಕ ಅ ಹ 

ಅಲ್ಲೆ ಬಿಜಾಜಾಗ್ಸು ಜಾತ್ರಾ ಬಿಜ: ಅಲ್ಲಿ ಬಶುಃಖುಂನಿದಿ ಬರಿರಲ ಬಿ 

ದ್ರಿ ಇರುಜ ಅಔ ಇಲ್ಲೂ. ಖರ ಓಜಿಜಬರೆಳಅ ಜಸ 

eu. ಯುರ. ಲೆ ಲೀಬಅಐ ಅ ಐಎಠಶುಬದ ಅ ಲಬಜ್ರಬ್ಬರಿ 

ಅಲಜಿ ಮಿಬಜ ಅಬುೂರ ಲೈ ಲೆಲುಖ್ಜ6 ಬಿರಜಿರೆಅ ಚುರ ತಾಅಲುಲಿ 

ಆಗ್ರ. ಅರುಶಾ ಅಖುಬಿ ಅ್ರನ:ದಿ'ಬರಜಾರಿ ಬ್ರಿಬ್ದಲಪಿ ಔತ. ಅಜಯ 

ಬುದ್ಧಿ ಥಲಾಕು ಬಖಿಅಬ್ಬ ಇಯ ಜಾಂಡಾಬಧಿಜಾರಿಿದ ಆರಿ ಅಲಲಿ 

ಆರೆೊಲ್ರು ಸತಿ ಉಂಬ ಆಈ ಲೀ ಲಿಜುಅ ಜುದ್ರಲ್ಬಶ್ಲಾನರಿ ಅ 

ಉಂಬ ಲ್ವ. ಆಖ ಉದ ಅಆ ಅಭಬ್ವಲ್ಲ ತರದ ಆಠೀಷ್ಟೆ 

ಖಜುಡೆ oso ಹ: (a ಜುಜರಂಖಜಾಜಾಈ. 

ಅಲಿ. ಉತಿಯೂರುದಿಲ್ಲಾ ಕಲಾಂ ಬರಿ: ಇಡೆಬ್ಪಬೆಬ್ರೀಕ್ಬಾಬರಿ ಕುಂಬ 

ಆರುಪ್ರುಅಯರು ರ್ಅಕ್ಷ ಲಔ *ಇಲುಜರಿ ಸ is $ಜೆ'ಕುಬ ಇರುಖುಖಅಣೆ 

ಈಜಿ ಉಹೊಯದ್ರಲಿ ಲಾಲು ಲಳಲಕುಅಬೆಂ ಅ್ರಜುೂಲಿ8 ಕ್ಲಿಳಲ 
ಅಂ. ಬುಖತಿಬೂರಯಲ್ಲಿಔಿಳು.  ಅಜಲೌಜುದ 99 ಈಡ ಲ್ವರ್ರೂರಿ ಅಲ್ಲ 
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790 ಆ. ಅ5ಂರಿತಲ್ಲಬಿ: ಈರುತೆ' ರಡಿ ಔದಖಾಆಲ ಬುಲಿ ಬಿಶ್ರಾಯ. 

ಟಿ. 

ಡೂ. 

ಅಬಾಲ ಅತ ಇಬ್ರ ಜಲಂ ಎ9 ಅನಿ ಈಸಾ 
ಅಲ್ಲಿ ಅಲುಲಬೀಣಿ ಲಕುಜ ಗೊಬೆ ಬಾರು ಹಿತದ ದೆಶ್ಚು ಲಿ ಇದ್ದಿ 
ಲಿಜಈಲಳುಸಣೊಬೆ: ಅಬುಂರ ಆತೆ ಅರಿವ ಅಜುಲ್ಬಲ್ದ ಆಪಿ 

ಅಬೆ ಅದ್ರೂ ಬೆಡ. ಉರಿ 65ಲೀ ಕಾಟೆ ಬಳ ೨ ಲದಿಲ್ಲಿ 
ಆನಿರೂಐ ತಿ ಬಿಲಿಣದಳ ಬರಚೋಐಆತೆ ಉರುದ್ರಿ ಇರಿ ನಿಲ್ಲಿ ಈದ 

"ಮು. ಕರುವ: ಬತೆ5ಲ್ಲಿ ಆರಾ ಭಾರ ಜನಿ ಜಃ ' 

ಅಜಾ ಎನಿ ಅಧಿ ಈ ಅಹ ಲತಿಕುರಬುರಿ ಅಜಾ ಆವ: ಕ್ರುಜ್ಮಿಬಿಕಾತ 

ಆಶಾ ಸರಿ ಆದಿಬಾರ್ ಹೊರು: ಉದ್ರಿರ್ದು. ಜಾಣಲಾಚಔ: ಇಇಂತೆ ' 

ಖಾಲಿ. ಛಂದಸ ಲೆ ಮಿಖಾಡ ಬ್ಹರ ಜತೆ'ಜು ಊರೆ ಅಜಾಕ್ತುಶಾಈ ' 

ಬವ ಎಕಾಅಿಶಾಇೊಬುೂೂರ ಜಿ. ಔಎರಿೀಜಾಜಿ ಐದ ಜುರಾಜು 

ಬಿಮ್ ರಜದಲ್ಲಿ: (ಔತ ಇಲಲಿ ಎ65 ಆಂತ್ರಾಯುರಿ 

ದ್ರಿಜಾಂಜ್ಚಾತರು; ಬುಿಜೊಾರಾಲಿ ಲಕ್ವ ಭ್ರ.ಲಿಯಾಲೂಖ ದಿ. ಹಿಲಾಲಜಾ : 

ಮಿಚುಖಯೀಶುತ: ಅಜ್ಞುಶಾಯಿೀಂ: ಜ್ರಾಢ್ಸಾ ಲಾರಾ ಪಾರಶಾಂಜುಲಿಾಂಂಶಾ 
ಅನ್ನೆ ಲಾಕಾಸಕೆ ಲರು ಎಲ್ಲರಿಎಡಾರುಅಸಬೊಜ ಆನಿಕ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾ 
ಅಯಿ ಬಯಿೆಠೂಖತತೆ ತಠಾರುಐಶಾದಿದ್ದಿ ಆತೆಲ್ಲಾಅತೆ ಬೌನಿಜ್ಜುಜಿ. 

ಅ5ಂನಿತಸಿಂ. ಅಂಕು ಆಜಾಖಿತೆ ಶಾರದ ಅರಲಿಂ ಜಾಲಾ 

ಬಿಜಾ ಕು ಬೆಲಿಬುಕುಎ ಅಿಅ5ಲ್ಟಾಜೆ ಅಲುಬಜರುೂರಣಲ್ಲ ಅಲಲಿ) 6೮ 
ಅಲ್ಲಬಬಾಂ? ದೆರಿಕಅಾಕ್ಸುಎ ಈಲ್ಲಿಜ: ಎಬ್ಬಲಲ ಆಲ್ವಶ್ಞಾರಿಅಲಾಕ್ಲಿ ' 
ಕುಣ ಅಖಾಅ ಧಿರುಂಿರಯ. ಅಂ ಈರ. ಈದ್ದಿಜ' ಕಠ 

ಪ್ರಾಖಾಬುಲಿ ಅಜ ಜಮಿತಳಕುಣೊಬೆ ಅಶೊೊಖಅಿಅಂಬುಲಿ ಅಳಗೆ 
, ಅಭುೂರ 8೪ ಛ್ರತ್ತಾಲ ರಿಉದಬಿಂ ಅಂತಿಜಾಖಾಜುಲ್ಟಾ ಲಿರು: :. ಮಾರೆ 

ಅ್ಲಿಇಅುಆೆ ಲ್ಪಿಜಎದ ಪಔಖಾಬಬರಲ್ಲಿ ಅಜೆಲಿಕ ಈ. ಬಿಸಾಲಾಕ್ಸಾವ 
ಅಲ್ರಿಖೆ ಲಇಬು ಬಶಾ್ರುೂಲದಔ ಈುಖೌಖಾಜುಳ: ಅಾಲರ್ರಜಾರಪ್ಪಾ ಆಜ 

ಈ: ೨೮ಎ: ಅಧಿಕಾ ಉರಘಾಲುಲಿಲಳಾ ಅದ್ವಿನೆ ಲಿಲಿ ಲಿಲಿಖ 



Y ಬ್ 

0೬. ಆಶೊದಿತಲ್ಲಐ ಈ ಡಜ cats ಮದಲಲ ಅಬು ಆಶ್ರುಯಿ: 721 

ಆಲ: ಅಶಾ” ಆಟಾರಫಿ; ಇಲ್ಲೀ ಜರೆಜಾಲ್ಲುವಿನ ಅಮುಕು 

ಜುರಬಬಜರಜಿ ವಿಜ ಮಾನಾ: ಈ ಇಂ 
3 ಲ್ ಕ 

ಈ ಫಟ: ಕಿಲ 2.2) ಜ ಬೂ ಅಧಿ ಇಲಿ. ಈ) ಆದಿಲ bk 
ಹ 

ಯ 

ಬಿಜಜಸ ಇಬ ಔಡ ಸತರ ಕ್ಷಿಶಖುವಜಲಿ' ಕಲ್ಲು 9ಲಾ'ಅ ಜಾರಿ 

ಅಬ್ಬ ಖೌರೂರರೌ  ಇಆಲು: ರಲೌಲವಿಅ: ಇಲಿಜುಲ್ಕಲೇ ರೆಜಈಿಜುಲೆಲ್ರಾ; 

ಎದಿ: ದಿದ ಜಮಖಂ ಉಡಿ 0 ಉರ್ ಸಬ ಕ 

ew: ಲಔ ಲ್ರರುಈ ಇಲುಲುಖರಿ ಜುಲು ಇಲುಇಜಾ೦ಿ' ವಲ: 

ಅಜಜಿ ಆಜುಅಬಾಬಿಖಲ್ಲಿ ಜಲೌಲಿಖಯರ್ಲಿ ಅಉಟು' ಅದರಲ್: 

ಎ. ವಿಳೆೇಲ್ಲಿ- ಅಲುಬಜ ಟರಲ' ಆ063593 ' ಅನ್ಲಾಬೆಚೆಲ:' ಆ 

ಅಬುಂಕ್ಕಿಆಕುಃ: ಏಲುಣತಿರ):ಅಜ್ಧಿಶ್ಲಾಲಿರ” ಜಲಟೊಬುಲ. ಅಲ್ಲು ಜಲಬಾಯೆಜ್: 

8೮ - 5೮೮1. ಅಬಿಲಜಾಜಖ೦ಿ: ಉರರಯಚಂಜುಲಿ ಲಾಬಿ 

ಣಾ ಅವ್ರ್ ಎಲ್ಬರಿಂ ಆಜೆಜಲಾಟೆಲಲ್ಲ. ಯೀ 'ನಲೆಲಿಲಬ್ಇಜ್ 
ಈದಿ ಉಚ 829೬3 ದಬಿಖಲ್ಲ' ಲ ಈಚಂಲ್ಲಿ ಆಲ್: ಕಲುಲ: ಅಜ್ 

: ಅಬೆಲ್ ಬ್ಲಅೊರುನಔಲ್ಧಾ ೮! ಠೆಳರಾಅಐ ಅಧಿಕ್" ಅಶಾಂರಔ 

ಲಿಬಳಿಜ ಧಲ್ರಿಘಂಡೆ ಲ್ಬಬ್ಬಕ್ತಿಜ" ಪ್ರಯಿಲಿಆತೆ' ಎ85 £ಲಿಬ: ರಿಚಿ... 

ಅಠಿಜಕು: ಅಲಿತಾಬಬೆಕೊಳಿಲಾ: ಕುಳ ಉಪ ಏಳಲ್ಲ. ಲಂ 

ಔಬಿಶಾಬಾದೆದಿ ಲೋಲಾ: ಭೊ ೮೮ ಜಾ: 

ಬಿರೊಳಿ೫' ತಲುವಿಜಾಲುಅಅಜ ಎಜಾಬಲ್ಲ ಎನ್ಲಿವಿತ ೧೪೬ ಆಜಾ: 
ಅಲರಾಂ. £ಲಿಬ: ಎಮು ಜೆಕೆ ರಜತಿಬರಅಜಾ' 
"ಅಬಾಬೆಜ8 ' ಜವುಳ ಜುಣೊಬೆ ' ಜ್ರಅಜಾಾಬೆಲ. : ದಿಲಾ 
ಈಗೆ ಜುಜ್ದಾವಿಲಿ ಜಲಿಬ್ಕಾಂಬುಲಿ ಅರವ ಆರೆೊಲ್ಲು ಜಆಬಿಶ್ರಯಿಂಣಿ 
ಜರು ಅಯ ಕುಂದರ ಉಲಾಧ್ವೀೆ ೧ಬ 'ಲಲ್ಬ9೦ ರಜಾ 

ಜಾರ -ಈಂಬಲು ಈದ್ರಿಕೆ' ಅಖಾಬದಬುತಜಲಾದ್ದಿ” ಅಜರಮಿ5 ದದ 
ಇರ್. ರ್ರ ಕ 6ಅಳಲಿಜಬಳಿ ಉತ್ ಖಾಬ್ವರ ಲಿ ಪರೆಅಲಿ' ಅಬೂ 

ಅಂ. ಶ್, ಲಿಶುಜುಂಲ೮೮ಚೆ ನಆಆರುಬ್ರೀಐಆ್' ಜಬಿಬು್ಲಿ ಗಲದ 

ಆರಾ: ಬರಿಠಳಾಉಉೊಬ ನವಂ ಐಬ್ದಿಂ ರಿ ಲೌ 

ಣೆ 

8 

ಬ 



792 ಇ ಬರೆ, ವಶಂ ಔಲ.ಕಿರಿಔಟತ Eಯತುದಲ್ಲಿ ಇ ಬುಧುಜಾಜ ಬಿಶ್ರಲು: 

ರಾಯ. ಅದ್ಮಿ ಉಲುಜಜಾಬಿಜ್್ ಅಜಧರುಿಲಾಜಾಜಾಜ್ಟ ಬಿಜೆ. ಜಘನ 

ಉಂಬ, 

ಆಲ. 

೪ಬ 
೮). 

ಲಾರಿ ಕಡೆನಿಶ್ಟಾಜದಿಕಾ ಔಪೌಬಲ್ಟ ಬಿಜಾಬಬಿಲ್ಲ ೧ದದಿಅಾ ಔಖಬಕ್ಷ 

ನು ಅ್ರತುಖಿಆತೇ ಜಗ ಅಜರ 

ಇಲ್ಲಿರುವ ಅಚರ ಗಯ ಲಿತಜೂರಲು ಉದ್ ಆನ ಬಕರ 

A ಅಂ ಬಿಲಾಲ ಯೆ ಲಿಲುತಾಲಿಲಾಜುತ್ಟಾಯ. ಅಅಂದ್ದಿ 

6 ಎಕುಲಿದಿ ಲಾ) ಪ್ರರು ಬೆರೆೊಿಜ ಬಲ ಲಿ ಓಲಾ 

ನಾಲ ಅಜಿ ಇದಿಳಿಳಲಿರೂಅಔ ರಟುಯ ನನ ಕ್ಸು ಅಧ್ವ ತೆ 

ಅಲುಲ ಬರು ಅರು» 6ಆಉಲಲಾಯಿ ಅಜಲಿಜಬಿಶಾ ಜಲದಿ “ನ್ಟ 

೮೮೮೭೬೫ ಕುಲಜ ಜ೦ಂಆತೆ ಪಾರಂಖೌಕ ಆಗೆ ನಖಯದ ಬು 

ಆದ ಊಲಾರಗಾದಿರ್ು.  ಠಕ್ಷೀಣೆ ಆರದ್ರಿರಂಜ ಹ ಬ್ರಆಶ್ಲ್ಮ ಇ ಆಸು 

ಜಪವ ಆಲನಯಗ ಲಔ ಜರಿ ಇಲಾಲ 95 ಶೆ? ಬರೆರ ಅಲಂ) 

ಕಕ ಬಿಮೀೀಬುಂರವು ಇದ; ಕಾ) ಪ್ರ ೭ ಆರೆ ರರಾಜ ಈ ಜ್ರುಲ್ಟಿ 

ಯ೩ಗಿಜಪೌ ತಂ ಕರೂರ್. ಅಲಗೆ ಬಾಜ್ವಲ್ಲಿ ಈ ಬೆ 

ರ್ಯಿಲೆರ್ನುರ € ಕರು ಲಿ ಖಾಶ್ಷಾಂ ಜದ ರ್ೂ ಮರಿ ಎಬ್ರಆ ಆಲು 

ಅಮುಂಜುರ ಫದ ಬಪ್ರಲ್ರ ಬೂ ನರ್ Wi ಆಸ್ತುಲಿಹಯನ್ನಾಯ. 
ಲಿರು ಜೂಜು ಜಾಂ £ಪೆಲಿಬಠಿ ಲೂಲ್ಮಜು ಬಹ ಅವಿ ಬಲ 
CLR ಧೋಯೆಯ ಬ್ಲಾಲ೭ಂಜ: po ಅಲುಭಿಸಲ್ಲ ನಶಾ ಔಲ್ದಳ 

CEN ಅಜಾಲಯ ದ್ಧಿ ಜಿಜ್ಮಾತ್ಬ ಜಸ ಅಧ) ಆ 

ಲು ಲಾ 1 ಯ ಊ ಉ ಬಿಬಿ ಫಲಾಖನುಲ್ಲಜುದ್ದಾವುತಿತ ಹಿಬನ್ಸಿಲಾಲಿ ಆಲ 
ಅ.೮ ಅುಯೀಬುಾದೆದಿ. ಇದ್ವಿ ಬಜನೆ? ಔಂನೂನನಿ ಐಐ 
ಅರಒಶುಬಿಬಿಜ ಇಉಖಾಯಿಶಾಲಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಿ ಲದ ಛೂಯಾದಿರ; ಜು 
೮0ರ ಬ್ರಿ ನಲ. ಬಿವಿಖುಣಲನಿಐ ಈ 4 ಅರಿ ರಜಳಾೌಬರ ಈ 
6 ೦ಬೆಐ- "`ಬಿ ಖಲುಟಿಲ್ಲಾ ಅದ್ರ ಖ6.ಪಜೆಬಲ್ಲಿ ಆಜು ರಿಜುಂಜ2 
೮೮) ಬಔಿಳು ಖುಲಿದುರ ಈಜಿ ಅಲ್ವಿ ಅಾರೆರೆಬಲ್ಲ ಕಿರಿ ಮುಳಬ 
ಬುಳಿರಿಯುರಯದ್ದ ಬರಹಮ ಅಡುಲೀಂದಿ ದರೂರ ಅಜಾ 
ಲ್ಲೀಲ ಕ್ಕಿ ದಿರಿಬಕ್ಟಿಜಸ ಅಲುದಔಾಜಾಜ್ಞುೂಬಿಶ. 6 
ಎ೬ ಅಲ್ಪ ಜ್ರಶೆ ಲರ ಘು ಎನ್ಬ6 ತಿಕಾ ಉರಿ 



ಇ. ಅನೌನಿತ£ಐ. ಲೆಜಡೆನಿಔ ಪದಿ ಆಲ್ಲಿ ಇ ಬುಳು ಆಶ್ರದಿ. 798 

ದೂ. 

ದೊ. 

ಅಠೂಕುಬಲರೆ6೮೫] ಅನಿಶ್ ಬಾೌಜೊಕುಔಲಾ ಈಜ್ಜ್ದುಅಸೂಲಜ್ ಐಡಿ 

ಬಿದಬಿಬ್ಬವಿದಜಸ ಬ್ಯಿರುಜಾಜಾದಲನಿಲ್ಲಿ ಅಕೂ ರಾತಿ ಅಸು ಕಿಬನಲಹಲಿ 

. ದಜಸಖಾಲೂಾ ಜಾಣಾಯಿ* ಪುತಜೊ ಅಕುವ ಜಟಿಲ ಜಾಈ ಅೆಲ್ಮಿ ೮೮ 
[2 

ಬ್ರಿಜಮುಲಲಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಬ್ಗಚೆ ಬ್ರಿಬನ್ಞಾಜಲಿಕುಣೊಬದೆ ಜಿಲ ಆಅ ಬುರೆ 

ನಲುಲ! ಅಲಿ ಅಮುಕು ಜಬ್ಬಬಿರಲೀಬಣಸ ಠ ಠಾ ಅಬ್ಬ 

ಲಔ ಖಾಲಬಿಶು ಇ ೮ನ ಆಯಾ: ಬಾಳಿ ಫ್ ri ದೆ ಜುರಔರು 

ಎರಿ ಅಮು ಇಲ್ಲಾ 30೦. ಅಬುಲನಿರ ಅಲಾರಾಂ ಯೊಳುದೆಲಾ 

ಮಿತೆಬೂಅಡಿ ಈುಜಿಬ ಹಿಶಾರೆ ಅಬ್ಬಿ ಇಲ್ಲೂ ಬುಬಿಕ್ರಿಜ3 

ಜುಯ್ಯಾಅಬಿಜತ ಇಟರ6ೆತಲ 6ಕು ಕಾಜಿಂಬದೆ ಭಕತ ಈ ಆಜುಬಜಸ 

ಬಿಜ. ಲಿಂಕು ಬ್ರಚುಮಾರುಅ ಶಾಶಂಣೆ ಐಂ ಶಾಂಲ ಉರು 

ಕುಲೆ ಔೊಡೆವ ಇಮಿಲಿಅಾಐ ಜಾರಶಾಲಿಯಿಲ್ಬ್ಬ. ಆತರ ಅದ 

ಅಬರ6ಅಲಿ ಉಕ ಔಯ ಅಠಿಬಮಲುಲ್ದಿ ಲಜುರಿ ಆರಾಲ್ಲಾಹತೆ 

ಅಬ್ಬ ಆಸರಿ ಲಅಕ್ಟಿಶ್ತೂ ಜಣೆಯಿ. 

ಅರೇಲಿಜಲಿಬ. ಆ. ಛಾ” ಅಲ್ರಿ ಶೌಲ್ವಶೀಿಂಖಕಿ ಜರಶ್ರಕ್ರಿ ಕಲು 
ಅಶಿಲಿಬಕ್ಲಾಅ ಔರ ಪಂದ ಮಿಬಾಯಲೂ ಬರಿ ಮುಲ್ಲ ಘಟ 

ಜುಲೆಯಿಜಾ ಈಾಕಾಆಗೊಲೊಯ್ ಇಲ್ರತೆಶದ್ವಿ ಆಲಯ ಉಜ್ಕಾಪಿಲ *ರುಡಿ 
೪99 ಜರು ಭುರೆ ಘದಿಬೌಬ ಅಳಂಲೂಲೆಬಿ ಆಲೂಯರು ಜಟ್ 6ಜಿ 

ಆಶ್ರಾಂಲೂ ಚರ್ ಔಔಬುರಲಿಅ ಪರ ಈಜುರಾಂಉಲಾ ಅಶು ಅರಿಶ್ರು 

ಲ್ಲಿ ದ ಅ್ರಾಣುವೂಲುಲತಿ: ಜಆರಳರಿಜಲಿಂಷ ಜಲಿಬೆಐ 

ಕರುಳ ಅಲ್ ಕಾ ಹರ ಜಾಲ್ಲಿ ಪೌಅಲ್ವಲಾರ ತಾರೆ 

ಅಿಜಜಾಶ್ಞುಬದ ಬದಿಯು ಕಿಖಲಂಬೌರಿ. ಅರ್ಗ ಅಶ್ಟು ಅ 

ಅಲ್ವಬರನಾಲ್ಷ ಬಬ್ಬ ಅನಿ ಈ ಕರಳು ಆರಿಆತೆ ಯಲಿ ಎರ್ದೆಕು 
ಭಯು ಬಲಿಜ ಲಳುಉಗೊಬೊಂೆ ಕಕ ಲ್ರಶು ಜ್ಯಾ 

ಯರ ಚಸಯಾ ಔವಗೆಉು್ದಾಂಲಿತೆ, ಅಪಜಯ ಜಾಬೆರುಛಿ 



724 ಊ 599ರಂಲ್ಲಐ. ದಿಜಿಕೆದಿದಿ ಆ, ನ ಖಕಾದರ್ದಿ ಬುವಾ ವರಾಂಡ, 

'ಔಡೆ-ಲಲೂಖವಿರಆಲಾಖಇ್ ಔಲಿಖ ಈ ತಿ ಬಿದ್ದ 
ಧಾರುಖೋೊಬೊಹ ಮಿಬುಖದಿ ಪರಚಾಬುರಾಂಣಚಾ ಲ್ರಲಿೀಯದೌ ಮಿ 
ಶಾಖ ಸುತ ನ ವುತು “ಅ.೨ ಎಲ್ಲಿ ಒಗೆ ಹ್ವಿಲಾಂಖಚಗೆಕು: 

ಐ. ಜೆಮಿಜಾಾಲಜಗೆ ಲಿಜುದೆಔ ಶೌಷ ಶಾಧಿ ಎಧು ಬುಯಿಂಜುಳು ರಾಬಿಣಗಿ | 
1. ಔಬಿಖಾದಾಕ್ಷಬಿ: ಬಿಖಾಬಲ್ಲಿಂಯಖ: `ಲಾರುಜ್ 'ಜಿಖಸಬರಿೆಜಾಲ್ಲ ಕು 

“ಉಗಿದ ರಾತಎಲ್ಫ ಲಿತಿ ಚ ಊರ ರಾರ ತೋೂಲಾರಾರಶಜಾ ಶಿ ಬಠಳಲಿಯೀಣಿ 

ಅ ರಿಜೌಪವಿಯಿಂಲಲ್ಧ' ರಜಾಬಯಂದನ್ನಿ ಔರು ಜಲಂ ರ 
ಪಸ. ಸರಶಿಬುಲೆಜ್ಲಾ' ಖಕಾಲಾಲ್ವ*ಔಿರ್. : ಅಿೀಕುಜ] ಆಲ್ರ5ಲಿಆಉಸಾಜಪೌ ಬಮಿ 

ಈಲಾು ಕಾಟೆ: ಬಿಳಅ "ಬಿದದ 'ರಿರಾಬಿಜಂಈ ಆತೆ ಅಿಬಾನ್ಸಿಲಿಬಕ್ಲಿ ಅಜಾ 
ಿದಿಬಂಅಜ ಒಬಿ; ಒದ್ದಿರಿಕುಬಿಖ್ಲಂದಿಖನ ಜಾಂ . ಬೀದುಯ್ದುದ ಷಂ 

(ಈ. pies 13 ;ಅ ಶುದಿಾಾಖಯ ದಿಲಿ: :ಜಳಿಕುರ  ಅಶ್ನುಅತಂಯ “ಬ್ರಳುದ್ಧಿ 
ಲಿಂ 'ಸುರೆಬಲಾ. ಸದುರಜಾಜಾಗ ಜನ ೀಸ: ಯಾ ಾರೂಸೊಬೆ ಹಾಕು 

ಆಶೊಬೂಯ:ಲ್ರವೆಯ್ಯರಿ ಲ್ರತುಲ್ಧಿ ಜಾರೆ. ಂಟಯ ಲಾತ ಳಾ 
ಗೋಲ: ಜ್ರದಾಜಾಜಾಜಗ: ಔಜಾಬಂಖರಿ-ಅಆಕಾಜು ಜ್ಸ್ರಿ ಅಬಾ. | 

ಐ ದರಾ ಆಂರುಲಾಜಾಆಯ9ಿ ಅ ತೊಲಾಸರಿ ಅ ಈಲಿಕ್ಲಆಅಬಾ 
ಅರಔ:ಅಮುೂಜು . ಇದದರೆ, ಜಾ ೊಬಜಬು,  ಅಿೀಕುಣ - ಉಡ್ರಾಜಡಿ 

6ಬುತರಜ ,೨ಅಆಸ ಹಲಿ ಭವಾಜಾಸೂಬೊನೆ. ಎವಿಬ:ಅಂಸಾಶಾಜಿದಿ 

ಲಿ೦ಲಾಬಯಿ ಜಳುಬರುದ್ರ ಅರರ ಇಜುಳುಳದಿಣೆ : ಅಕುಬಿಯಶಾಜಾರ್ಕಾದಿ 

ಲ್ಲುಜಾಂಯಗ! : ಧರಂ ಜೆಕೆ. : ಈ ಹೌಎಲಾಲಣ್ಣಖ : ಬ್ತಿನಿಬಲ್ಲ 

a. ಲಔ ಹಲಿ ಜಾತೆಮುಜಾಲುಲ್ಪ. ರಿರಿಶ್ತಾ ಯಊದಿಕ್ 99 ದಲಿ 
ಅಲ್ಲ ಲಿಉುಬಂದಿಲು ಮರಿ -ಎಲ್ಲರಿಎಛಾಕಾೊಬೊಜೆ ಖಡಿ 
ಅಬಜಾರು ಡಲುಟೆರುಲ ಈಜಿದ: 'ಉಿಕಾಬಂ9 -ಅಆ ಅಿಅಂಾಾಲಾಗ್ದುದ್ದಿ 

್ಲಾಶಾಾಯಲ!: ಜನೆಬಲ'ಲಬೆೊಲಜಿ ಅ ಪೆಯಲಾಲಾಲ್ಲಲ್ಲ: ಅನಿ ಇರು | 
ಜಲಿಅಲಿಎಲ ಇಲ್ರಕೀಂಲಿಐತಿಆ ದಯಲಿಟ ಅರಿಶ್ರಲ್ಲಿ' ಘರ 
'ಉಜಾಶಂಯರಿದ್ದಿ ಅಲಡಿ ಬದ್ದ ಎಜು! ಲಿಂಗಿ ಬ್ರಲ್ಟಾಲಿ- 

ಆಂ: "ಬಿರಿಬ್ಬರ್ರಿ ಆರಿ ಅಳಿ ಜದಳವಿನ್ಸಿ ಜಲಿಲೆಜಳುದಲಿದನಿ್ಲ ಇನೆ, 

4: 



ಕ ಈ 'ಅರೆೊಲಿತಲ್ಲಯ ಬಜಿ ಔಔ ಆತೆ ಔಯ ಅದ್ದಿ ಇ ಬುಧನ ಆಶ್ರಯ. 736 
ಸು 

-ಅವಿವೊಜದಔ ನಳಆಕಲಿಬ ಬಿಬೂಖಾಜಲ ಜೆಲ್ಲಿ 6ಳಾಕುೂಲೊಂಜೆ 

ಲ. ಬನ ಬ್ಲಬಿ ಆರಿಲ್ಲ ಆಗೆ ಲವ ಇದುದೆಲ್ಲಅಳು. ' ಲಾಲುಯೆಆತೆ ಅಲಿಜಾಕು 

೮) ಇತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಖುಔ ಇದುಬಿರಿಅ ಬಿಸಿ ಬಿ 

ಬಿ ಘಾದ್ದೆಅಲಿ ಬಂ ರುಂಡ ಎಮಾಜುಣಬೆ ಲಿದೆಜ್ ಇರದ 
ಕ್ಷ ಮಿ 
ಐ 4 ಇ €ದ್ದಿಲ[ ುರಗಿಹಲಾ ರಜಖಿಬ ಆಜಬುಕುಬುರ ಲಿ. 6೬ ಜಿಲ ಜಿಐ 

'ಬತರುದ್ಧಿರಅಮಿಅ ಶುತರುಲಿ ಎಕ್ಲಿ ಲ್ಲ ಅಲಲಿ ಆರೇಲ್ರ*ತೆ ಇಲುಆರಿ 

ಸ್ ಅಜ ಜಲಂ ಬರಿ ಈ ಈರುಆಸೂಾಬೊಡ್ ಎಡೂಜುತ $ ಇಲ್ಲಲ 

ಇಲ. ಆಈ ಉಂಡಿ ಓರುಂಶ್ಔ. ಅಲೂಲಾಂಈಲ್ಯ ಖುಠುಂಐ 

ಔ ಐಲ ಅಶ್ರಲಿಲ ಇಈ9ಬುರ ಈ ಅಳ ಜೊಯೆಯ ಲಿ ಅಚರ 
ಯಾರಿ ಔಬೆಚರನ್ನಿ ಬಠಕುರಡಟ್ಟೆ ಜ್ಞಕಯುಲ್ಲೂರಿಶು ಪ್ಹಾರಾಜ್ ಜಬರೆರಲ್ಳ 

೭ಲ್ಯಾಖ್ನಾಂಶಖಾ್ ಬೆರು ಕಿಸೆ ಈ sik ಔಶಾಬಖರಿ 

ಜ್ "2 ೮)ಐ ಅಅರಆಕುಜಾಕುೂಲಿಲೆ. ಲಾಲುಔಲಗೆ ಆಬಜಾರುಲ ಕಾರಾಯ 

ಎದಿ ಅ್ರಶಿ೨ಬಜಿ ಅಸವೆ ಜ್ಮಿಖಾರುಾ Begs ಕ್ರೀಲು ಬುಲಿ 

ಅತಿ ಇಲುಲ ಬಚಿಕುಾಖುಲಿ ಅರಾಶುಅಲುಬೆ ಇಲುಲಾಯೆ SE 

*ಜುಲ್ಲೂದಿಜಾ ಔಜಬ ಅ್ರಾಲಿಬಳ ಅಬಿಬರಿ. ಆಜ ಜ್ರುಜ್ರಕು 

ಇಖಔಲ ಜಂ ಬಲಿಳಿಲ್ಲಿ ಉರ್ವ ಜಾರ ಅದೆಬ್ಬಿಬೆಚ್ರಬಕ್ದಾಬಲಿಕಾ 

ಎಸೆೋಬೆಂಹಖ ಜಳುನುಬಿಡಲ £ಪನಿರಿ ಜಿತರಿಲಿ ಬಕ್ಕಿಯುಆಯಲಿದ್ದ 
ಆಈಾಕುಣೊಬೆಂಿ ಅಉಲಾಶರರಿಂಂಔರಿ. ಜುಲ. 

ಕಣ in 1. ತ 



ಅ೮5 ರ್ರ ಯಾಜ ರಿಔಖ 6ಐಎಆಾಲಲ್ದಿ 

a ಬುಳು 

ಆಶ್ರಾ 

ಎ ಅರೊನಿಅದ್ಧಿಯ 

ಜೆವಿಖುಖಂವ ಜಾಪಿ ಲಾ ಕರರ ಆರಿಗೆ ರ್ರ 

ಹ 3 ಉಳಿತ್ಐ ಬಾುಲ್ರಿ ಆಲಂಯೆ ಅಶುಶ್ರುನಿಔ ಜ್ ೭ಲಿಮಿಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಮುಲ 

ರ ಹ್ ಕಸೆ 'ಬಲಿಶೆಜಾಲುಕ “ಉರೀನ್ದಯಚ್: ಜಾಯ್ತಿ 

ಸಟ ಕ ಡಿಜಾ ಅರಿಈಯಿ ಜಾರಿ ಇರಾಆಲಿ ಚ್ರಲಾರಾ ಜಾರ ಪಜ ಎಸೆ 

ಲೆಬುಖರಾಯಿಂಣಿ ಜಲದ ಉಪದ 'ಔಮಿ ಮುರು ಎಬ ಬಕಾ ಶಾತಿ 

ಆಲಶುಖಂಲ 2 ಅ್ರಶ್ರಲ್ಲಿ ಅಪಬ್ಗಬೆಚ್ರಬಜಾ ಲಿರು ಗಂ ಬೆ ಬಳಲಿ. 

ಅಣು ಬೆವಿಠುವ ss ರೋಜಿ ep ದೆಯಿಖಆವಿಕು 

ಅಬೆ ಜತಿ  ಹೌದ್ಚಿಉಾಧ್ರ ಜರಿ ಅ್ರಬಾತಿರುಲ್ಲಿ. ಜ್ಞಜಾಆಯಿನೆಲಿಲಾಬಿ 

. ಕದ ಜನು ಬುತಲ್ಲಿತಎನೆ ಇಲರಾಜರಿ ಎಘಾಧಿರಾಃ ಮಜ ಅರುಬಾ 

ಡಿಡಿ ಬಳಿ ಆಶಾಲತಾ ಔಲಿಬ 68 ಅಕಿ ಇರುಲಂ ದಿತಾ. 

*ಲ್ಬಲಿಂ ಜಂಬ ಬಿಖುಜೌ ಜುೂೂದುಲುಖಬು ಲ*ಲಜುಖೊಬೆ ಅಪಾ 

ಅರ ಬಿ5 ಜಡುುರೆಬ ಅಜರ ಜ5 ವಿಳುಖತದೆ ಉಡ 

ಅವಿಜಾಬಿಅಬುರಿ ಇಲಾಲರಿ ಬ್ರಹ ಜರ ಅಲ್ವಿ ಿರಾಲಿರಾಹಯಿಶಾಅ 

ಅ ಎ ೮9 ೦ ಆಮರುಖೊಬೆ ಬತತ ಉತರ ಜರಡಿ 

ಆಳಿ ಕಮಜುರಂಲಔ ಕಾಲಿನ್ಸ್ ಬಲಿ ಅಉಂಲುಲಿ 

pr ಬಳಕು. ಉಳಿದೆ ಎಕಾ ಸಬೆ ಜುೂಮುಲುಂಜಕು 

ಲಿಟಿಶಾಬೆಜ್ಲ್ಲಿ ಅಂಬಿ ಇಡ ಲಾದ ಕುುದಿತರಲ್ಲಾತ ಪಕ 

ಇಲಾಲಿಆಸ ಬಳಿ ಉಮ ಜಶೌಲಿಳಿಳ ಎಲಿ. ಲಲಿ ಘುಳೊರ' 

Moa i 



ಇ ಅರಸರ 2ಅಲ್ಬಯ” ಇಯ ಕುಲಿ ಆಯಾ 6 ಈ ಬುಜ ಟಿಪ್ರ್ಿ. 73) ಇ 

ತಿಲ ಛ್ವಕ್ತಲ್ಲಿ ಇಯೆಬ್ಬಲೆಕ 5'ಿಜಾಜಲಿಕುಆಣೆ 3ಜೆ8ಜೆ ರಬಿ ಬಾಶಾ ಔಜಲಿ 

4 ಎನಿ ಆ ಬರಕ್ರು ಜರೆಂಲಾಜೆವಿ. ಔಣ ಕಲರಿ ಜುಜಯಿ ಜಾ 
ಜೆ ಜಡಿ ಬೌಂಲ್ಲಿಖಳ ಇದಿ: ಇಅತಿ ಅ್ರಠುಬರಣಖ್ಲಔಕು ಆಲೆ 

ಬಮಾಖಾವಿ ಕರ ಜಔಿಕುಃಅರುತೊಜಕ ಅಂ ಲಬ. ಇನ್ಫಿ ಜಡಿ 

ಜಲವ ಜುಜೆ 6 ಔರ ಈದಿ ಜುಲೆ್ಲಳಳಿ ಇಲಾ ಆಲಯ 
ಜರಿ ಐಅಫಿುಲ6ಲಿ್ದಿ ಔಿಎಲಿ 6ಓ6 ee ಜಲ ಆಗಿರು ಈರೆ 

ಅಲಲ (ಈಕಾಹಾಬೆ ಏಳಿರಿ ಲಿಜಲುಜಲಿ ಬಲಿಬಜಾಬಜು 
ಇದ್ದೆ ಜಬ ನಔ ಆ ಲಯಾುಳಿ ಇಲಾಚರ ಆಲೋ ಐಡಿ ಬಲ್ಲಿ 

ಅ? ೮೨ ೦ಪುಕುಜಖಂಬ ಅ್ರಳುಮಿಕ್ಸಿಐಬ್ದಾ ಜಾರಲು ಆಲಿಸ್ ಲ್ರಿಆಾಕುಅಸ 
ಅಬೆ ಈಜಿ ಲಲ ಜದಿರುಃಅದಾರಂಲಿಔ ಅಕಿ: 

ಬನೊನಿಟೆನಿಯಿ' ಈದ ಎಕ್ಷಿರ1ೂರಿಲಿ ಇಜು:ದ ಆರೂ ಲಾಜಾಲಶಾದಿಜ್ 

ಬ ಅಿಬಾರ(ಜ್ಸು ಅಶಾ ಆಣ ಎದೆ ಎಳ ಪಾರಿಸ ಅಬಿಖುರ ಜಿ 

ಅಸ ತಿಮಿಜಾಆಲಕುಖತೋದ ' ಬವಿಳಿಲಂಲತ ಅಲ್ಕಿಕುೆಯುರ6ಬಾ UL 

ಜೆ ಜ್ಞಆಲಿಜ್ಯಃ ಇಂ ಲೆಕಾಂ ಏಎಳೆಳ 2ಬಿ ಇಡೆ ದೆಣ್ಜಬೆ ರೇ ಬಜಾಬಲಿಕುಖೊಬೆಯ. 
9 ನ್ನ 

ಯೀ ಕಿಲಾ  ಬುಲಿಯಆೆ "ಜಾಲ್ದಿಬು ಆತಿಶಾಜ್ *ಜಾರಿ ವ್ಯಲೋಲುಜಯಾಯೆ 

ಆರತಿ 6ಾಲಲು 6 ರಾ *ತೊಜ ಶ್ಲಾಕರಿಖರಯಲಣಟಸ ಬಿಅಾಬೆಜು. 

೧೦೫ ಲಜರಾಜ'ಅಯೊಟೆ ಉನಿ] "ರೌ ರಜಕಿಚರಂಔಸಜರಿ 

ಜದ ಅಅವಿಶುಖಾಬೆ ಜ್ದಿಖಾಕಾನಿವಿ ಅಡಿ ದಿಜ್ತಾಈರು. ಡಾ 

ಆಗದೆ ಜಗ್ರಿಲಾಶಿವಿ ಜಯ (ಆೌಕಾಗೂಲಬೂಣೆ, ಜ್ಞುಖ್ಯಾರಿಜೆ ರಜತ 
ಇಲುಪಾರ ಶಾಲುಧ್ರಿ ಯಿ ರಲಿ ಇರರ ಅ ಅಳಿ ಕ್ಕೆ ಅಲ್ಟೂಯೆ 

ಜಡಿ ೋಜಾರಾರ ಇಂ ಬರಲಾರ ಅಇರಮುದಿ: ಲಿೂಜುಜ ಎ 

ಕುಂಬ ಮಿಜಲ ರ ಜತಿ ಬರಅಾಲ್ಲಿ ಯಾ9ಜ್ ಉಲ್ಲ ಔಂಡ 
ಜದಿಕುಃಆರುರಅಂಜೌ ಬುಲಿ ಇಲ್ಲಿಂ | ನ (ತೇ ಅಬ್ರಿಯಿ 'ಜಠಿ 

ಜ್ರ ಈರಿ ತ್ತಾಲೂಡಿ ಇಂಡ ಲಪ ಜುಣೊಬ ಕ್ರ9ರಾಜಲಾರಾರಂ ಎಡಿ 
588383 



728 ಇ ಅ5ಲಿಲ್ಲಎ ಇಯಿಕಾಹಣೆ ರಿದ ಔಷಶಾಲಿದ್ದಿ ಆ ಬುಲಿ ಶ್ರಿ, 
ಬ್ರ 

ಲ." ಒಆ ಲಿಬಈರುಡಿ ಲಜ್ತುಈರು. ಲಈಲೊಬೆ ಡ್ಯಡಿರಜಾರಾರೊ ಯಿ 
ಅ ನಿತಿ ಬಿಯಿಅಜಾ್ರಿ ಯಣ್ ಈ ಇಲೂಲುಂ ಲ ೮% 

೮ಈಂ 

ಲು 

- ಬಬ ೫೫ ದ್ಮಜಣೆ ಇದಂಉಾಜನೆಬಿ. 

. *ಣೆಇಬೆ ರ ಜ್ವರಟಹಾಜ್ a: ಉ್ಲಾದಾಲರ ಜಲ ಎಶ್ಲಾಂಲಿ. ಕು 
ಕಿರಂ ಡಕುಜುರಿದ್ದಿ. ಜುಯ್ಯಲಿಜೆ ಅಖಾಲಿ ಉರಈಲಾಂಜಿ ಬಲಿಜ 

*ಲುಆರಿ ಈಸ್ಟತ್ತು ಬರು ುಲ್ಯಾಲಿಜ! *ಲುಆರಿ ಆತಿ ಜ್ವರುಲಾ 
ಅ. ಲರ ಅಂಬಿ ಬಲಿಜ ಅಖಾಡ ಅರಿಈದ ಜಾರಿದ್ದ 

೦ಬಿ. ಎಲ್ವಿಲ್ಲಣಟ He ಹಿಯ್ಯಾಲಿಜ್" ಅ ಖಾಜ್ರರಿ Co 

ಅತ್ತೂ ಪಾನಿ ಎಜು ಅಚಾರರುಲ್ದಿ ಅರುಲಾಜೂರಳಿಲ್ಲ ಬಲು) 
ಜ್ ಅ) 3 AEE VRE ೪ಬಿ ಐ ಜರಾ ಅಲ್ವಿ ಆಹಾ ಎಾಶುಅ ಅಸ್ಸಿ ಬರಲ ಕತಲ 

ಅತ ಕೂಲ ಐಬಿ 

(ಗ್ಗ 
7 ಸಿ ಷಿ 

ಬೆಯಿಜಾಂಲ್ಲಿ ಶುಈಿಆ390 ಬಠಜುದ್ದಿರಬಕುಲಿ ಅಲಅ ಬರಲ್ಲ 

ಯೌಧಿಬ್ ಜರಿ ಅಕುೂೂಖ ಜೀ ಲಲಿ ಈ ವಿಜಾರೂಯಕ್ ವಿಜ 

ಜಿ. .  ಶುಠೀಣೋಖ ಬೂಕುಲ್ದಿರಜಕುಲಿ ಅಬಿಖಕುಂದಿಜಾಜಾಳ್ಲಿ ೪ ಈತರಾಯಿ. 

ಯ9ಂ9ಲ್ ಜಲ ಅಕಾರ ಜಾದು ಲಿಬೂಕಾಖಂಯ ಜಗೌ 
ಜುಜೆ ಜಭಿಕುುರಂಜರೆ ಅಡಿಕೆ ಜಾರ ಈ ಎಖ್ ಅಖಾರ: 

ಅಿಕುಜಿ ಜಾಈ ಬೂಕುದ್ಧಿರಐಕುಲಿ ಅಲಿಳ ಬುರೆಅಜಾಲ್ದಿ ಬನ $55 
ಕಲ್ಲಿ ಅಕುೂಶುಅ ರ ಜರಿ ಬಿಬಂ ಅಜ ಕಾರಾರೂಜಾಣ ಡೆ 

ಇಜುಲ್ಮುಆಗತು ಬಿಂಜಖಾದಿಡಿ ಅಉುಲ್ದಿಇಳಾಲಯ ಬೃಳಿಪಾರುಲಿಅಲ್ಟ 

ರ ಾಜಾರಖಬಾಲ9 ಈಲ್ಯೂಯ್ ಅಆಗೆಲ್ರಖಗೆ ಜಳಯೀಬಾಲ: ಆಲ್ಲಿ 

ರೂರ ಈ ೮ಈರುಆಕೊಬೊಂಡೆ ಉತಿಯ ಲಾರಿಯ ಅಶಿಆಂಜಿ ಅರಿ 
ಪಿತು ಪರಜಾಲಿಲ್ಬ. ದೃಧಿಒತಿ ಇರಾಲಲಿ 99 68. ಔರ್ರ 2 

ಉರ ಅಯಿ ಆರೆ ಬಿಬಖುಖಾಲ್ಧಿ ಲಕಣೊಬೆ ಇರದ ರಲಲ 

ಅಣೆನಿಬಲೀಣಿ ಅಳ ಇಲಾಅರಿ ಲಥ ಶುರ ಈಖ ಶಾದಿ ೧ಚ೦ಯಿ 

ಇಂ ತೆ ಲ್ ಜತೆ ಅತ ಅಶುಅ೦ 6ಿಐಎಕೆ ಆಲ್ಲರೂಔಲ್ ಇಲಾ 
; ಯಿ ಈಆಲಿಕುಆತೊಬೆ ಉಲ್ ಬತ 99 ಇಲುಅಳ೦ ಆಈ. 

ನಿ ಭಾಸ ಅರಿತೆ ಔಟ ಅಲ್ರಿ ಆಕೆ ಎಲಾಲಿ 



ಈ ಹ್ ಯಿ. Ep ಲೆವಿ 6ಆನ್ಷಿ ಆ ಬುಜ ಅಿಶ್ರುಬಿ. 729 

ಔಯ ಇ ಔತ ಅತ ಅಎಶಖುಲರಿ ೮ರ ಶುರ ರುಡಿ 
ಐಆರಿಜ' ಇಲಿಲಾ' ಅರುಆ' ಜಔಕುಃಲುಶುರಂಲಔ ಅರಿವು 
6ಬಿ ಕ ಲಿಬಜ ದನಾ: ನಲಿಯಲು ಅಜ 

ರಾಣಾ ಆಖಂಣಜ್: ಬನಿ ಅಂ" ಅಜು:ಜರ' £೮9: £೦ 
ಇರು. ರ ಮೆೊದಿಜಾಜಾವ್ಲಿ : ಅಕ್ಲೆಲಿಲೀಕು: ಅಬ 

ಇಲಿ ಪದಂ ಇಲುಜಾಂರಿ ಇಲಲ ಅಯಿಶಾಅಾಲಿತು ಆತೆ: 
ಆಲಿ. ಅಬ್ ಇಬ್ರ ಅಜ್ಜು ಲಔಿರುಃರುರಅಬಜಿ: ಅತ ಕಲಯ” ಪ್ಯತಜಿ 

ಇಶಾರ ಹಲ್ವ. ಇಲುಲುಂ ಉರು ಘೊದಿಜಜಾಲ್ಲಿ ಜಿ ಬಲಿ ಕೆಳ ಕೆರೆ 
ಜರಲುಶಯಲ್ಲಿ ಇಅಾಲ್ದಿಯಕಗೊಅ ಜರಡಗಾಅಖಐಲ್ಲ ಲೆರಿಖಾಜಜಿ' ಜ್ಞಕುಂಬುರ 
ದಕ್ಕಿ ರ'ಯಂಖಾ ವಕು ಯೊ ಇಂಗ. ಖಾಲಿ ಇಗುಜಾಯಿಾಉತ' ಬಿಜಿ 

ಲಟಧ್ರ: ಲಿಲಿ. ಇರುಐಬಯಲ್ಲಿ ಅಲಲಮ" ಜಔರುಅಯಕ್ಲಿ ಹಲಾಸನ 
ಲಿಜು್: ಸಾಸು ಉಟಲನಾಲತಯ ಬುಲ್ಮಈರುಬರ ಆಜಾದಿ) ಯಂಅಖ]' 

ಉಲ. ಧದ ರುಲಿಈ ಬನ ಅಲಲಿಲ ಅನಿಕತೆ: ದರದರ 
ಈದು ಜಿಅರೆಅ- ಉದಾನ" ಅಬಿ ಲಿಂ ಬಚ್ರಬಜುಜೆೊಕುಅ 
ಲಾಲಾ ರಾಲಿ 6೬ Se ಸೀಗೆ" ಹಜ್ಲುದ್ರಿ' ಇರ್ ರರ 
ಪ್ರಕರ ರ:ಲಾರುಲ್ಛ ಅ.7. ಅಲ ಅಲ ರದುಪ 

ಆಈ: ಲಿಜುಜಲಿ ಜದ ಲಳ್ಪಈರು. ಅಲ್ಲಿಷೆ ಜಜಾಬಾರಣ' ಜೌ 
ಹೆಯಿಜ್ಚಾಯ ಲೊರಾಜಸ್ಟಿ ಉಕ್ಕಿ ರಿಆತಂಉ ಅತೆ ಈಜಾಲ್ರಿಕು' ಬೃತಿಜೌಜುಲಿಜಲ್ಲ' 

ಐದ್ರಿಜ' ಜಲಾಲ ಅಣೆ ಬಲಿಜ್ವಾಲಈ ಇಲ್ರಿ ಛಲ ಬಳಿ ಆಲಿಉಖಕ್ತಾಯ 
ಅಜಜಿ ಅಶ್ವ ನ er ಇಲಲಿ ಅಲಲಿ ' 

ಟೆ. ಡಔಖಿಬ ಇಪ" ಜಲಾಬಾರ* ಈಶ ಔಯುಜ್ಞಾಯ: ಲಾರುಜ್' 
ಅಟಿ ಅಮಿಜಯಂಅಆ3 ಜಂಬು ಆಲುಜ್ಟಂಲಿಕೆ ಅದಿಲ್ಲ ಔಯಲಿ೬ 
ಅಲಅ 6ಡಿ ಲಳಾಜಾಜ್ಞೂಲಿೆ. ಬಲಾರುಲಿ ಅಖಾಔ' ಇಲಲಿ 
ಆಜು ದಲಿ ಉಲಿ ಬಶಾಸಶಾಲಿ ಅಲುಡ ಲೃಜಾಉುಳ್ನಿಗಿಲಲ್ಯ ಬರಾ 
ಶಾಲೆ ಏನಾರ ಬಿದ್ ಅಕರ ಎಜಿ ಲಜಾಲಾು ಇರಿ" ಅಳ 

ದೂ: ಅಳುಜ೨ 6ರಿಳ೪ ಅಳಲು ಅಲೀತಿ ಅದ 'ಜೃಜಬಿಳುಣೊಬೆ 

ಔಂ 



pope ಲ್ ಧೌ ನ್ನ ~~ 7 ' ಕಡೆ 

780 ಇ ಆರೊ ಕದಿ. ಇಯು ಸೆ ಬಸ. ನಜಾಗಿಲ್ದಿ ಆ ಬುಳು ಆಶ್ರಯ 

ಆ. ಅನ್ನಿರಿ ಜುರಔರೂಲಜೌ ಪ ಇಲುಡ ಕದ್ಞಂಲ್ಲ ಇಖಾುಲಿ ಜ್ಯ 

. ಆಈ ಜಲಾ ಜೆರಿ ಎಖಾಜ್ಯರನಲಿಖಜಾಲ್ದಿಆೆ ಉತ್ 

. 99 ಸರ್ನಶಜ್ತಾ 658. ಲಿಾರಾಜ್ ಗಾ ಜೋಲ i ಶುಲ 

. ಜದಿಕಾಅರುರೊಜಜೌ ಬನಿ. ಲಈಜುಜ್ೌಬೆ ಎಳಿೀಳಲಿ 6೦ 

ತ್ 
¥/ 

ಬಿಬನ್ಸುಬೆಎಖಂಔಿಬದೆ ಬಜಿ ರೂ ಶಶ್ ಇಂದಿನ ಕುಜ 

Eu ಬ್ರಶ್ರುಯಿಖಲಿಕುಖಸೊಬ ಬೋ ಶಾ ಲಾಲ ಜರೆ ಅಾಜಾಲ್ದಿ 

ಉ99ಜ್ ಈರಿ ಇರರು 5ರ ಒಬ ಜ್ರಬಲ್ಯಜಾಲಿ. ಲ್ರಶ್ರಯಿಜಾಳು 
ಕುಂಬ ಲ್ರಶೊಜಶಿಆ ಬಾರ ಅಗ್ರಿ ಯಂ]? ಲಲ್ಲಿ ಈರಿ ಅಯ 

ಇವಿಕಾಹಗೆೊಬೆ ಅಂ ಸದ ee ಬ್ರರ್ರಯಲಾವುರುಖಟೆ ಔಔEಂsತ' 

ಖನಿಜ ಜಲ್ಲಿ ಈರ ನಜದ ಅಲೆ ೮. ಇಹದ. I 

ಜಾರಂದಿಕಾ ಅವಿಶೆಮಿ ಉರಈ ಖಕ ಜಿಕ ಅಜರ ಈಬ್ರೂಲ್ಕೆ ಅಲಾ 

ರಡಿ ಉೂಲಾಶಾರೂಯಿಯಿ ಅಲಿಜೋಜಿಜಳ 2೮5 ಔದಿಅಾಜ್ ಕಾದೆ 

ಕಿ ಭ್ಹಲ್ರಾಯಿಶಾಆಲಿಕಾಖೆ ಅಬೆ ಜಔಲಾಕರುರೊಐದಿ ಅನಿಕೆಶಾಜ್ಞಬಿ: 

ತಾನಾದ ಕಲರಿ ಐಡಿ ಅ್ರದೆಜ್ಯಲಿಜ್ ಕಿಜೇೇಬೆಜ್ನ್ಠ ಲೆ ಹಂ 

ಆಲ್ಲಿ್ದಾ ಕರೊಬಲುಖಾಶುಅ. ಎಲು ರ ಬಲಿಜ 

ಅ೨ಸಐ ಆಎಧಿಬೌಔಲಿಬ್ದಾಖ ಇಲು ಅಶಿ ಇಲುಆರಿ ಬ್ರಾಯಿಲ್ಶಾ ಅ 

ಬಿಜ ಅೀಕುಜೆ ಲಿ ರಿಲೋಜಜ ಯಂ ಕುತ ಅಬು ಬಿಜ್ ಅರಿ 

ಬ ಧರಿ ದಂಲೂ ಲ ಇರುಲಆರಿ ಕಾಶ ಜರದು ಅತ್ತ L tL ಕಿ we 

ಇಂಪು ಅರೊಲ್ಲಲ್ಲಾ (ಲರು ಉಬೆ ಕ್ಯಟಲ ಅರಿಯರು ಇಲು& 
ಲಿಜಿ ಬಿಖಾಲಾಕ್ಕುಬಿ. ದಚ್ಪುರಿ ೮ ರೈ ಇಲಿಖೌ ನಆಲಕುಕಬೆ ಅಿಜಾಬದಜೆ 

ಲಿಂಬೆ ಸದಯ ನಹ €೮ರಂಾದಿ ಲಕಾ 

ಅ್ರಲುಣರಿಅ ಲದ ರಿದ್ದಿಶೆ ಇನಿ ಓರಿಜಾ ನಟಿ (ಈರ ಉಊ 

ಎಲಿ *ರು5 ಲೃತಾಜುಲ್ಯಾಅಈ ಏಳ 'ಅಲಿಬಳ Fig ದೆಲಾ 
ಲ್ರಆಗರಿಕಾಉೊಯೊಂ ಪಿಗೆ ಎಟಆಇಲಿ ಅಶುದಿ ಲಾಲು ಕ್ಷುಲಕ. 



ಛಾ ೮39 ತವ ಅಮಿ ತೆರಿ ಈದ ಇ ಬುಳು ಬಶ್ರಜಿ. 791 
ತೆ 

ಹ £6೨ "ತ ಅ್ದಲಿಎವುಳುಖೊಬೆೇೋದೆ ಬಲಗ ಜಿ 
ದ್ರಿ ಇಓ. ದಿಜುತಕಾಕಉೊಜೆ ಅಜ್ರಿ ಇಲ್ರತಖಎಜ್ 

ಕೆ *ಲಆತ್ಟ್ರೂ ಬಹಲ ಲೀರುಡಿಆತೆ ಇಲುಬೂಲು ತ. ಲಲರುಆಗಾದೆ: 
ಅ. ಅಲಾರುದ್ರಿಜಾಜಾ ಇಲಿ ಲಲದ್ದಿ ಅಶಾಶಾದ್ರಿಜಾಕಕಾಳನೆಖಿ. ೧ ಅಬ್ರತಿ 
ಲಿಯಾ ಜಸ ಜದ ಎಲ್ಲಲಿಐಆಲರಾಖನೂಬೂಹೆ ಭ್ವಪೂಯಸಯ ರಡ 
ಶೊ ಸ ಖಲಿ ್ರಾಹುಂಶ್ತಾಧ್ರೀಯೆಯ ಅೀಳುಣ ೧೬ಲ 
ಅಜಿಲ ಬ್ರಜಾಂಾಔ ಜಲ ಡಿ ಜದ ೮೫3೮ ಆಗೊಬೆ ಐಳುಲೂಲಿಆಸ 
ಚತ ಜಔ lb ಅಜ್ಶೌಬುದ್ಧಿ ಐಠೀಬ' ಲ೮ರುಆಗೊಬ' 

`ಈ. ಬೌರಿಖು ಲರೋಟಅ ಅಬಿ ೧ ್ ರತಾಚೊಬೆ ದ್ವಿಜಾಶಾಸ್ರಲಿ... ಅಲಗ 
ಅಜಿ -ರಡಿಅಾರ-ರೂಯಹಿ 99 ಜುಲು ಜ್ಯ ಅಲುಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಸಿ 

ಅ ಅಅಲಕುಖಬ ಅಶಿಶ್ರರ RS ಸ್ು ಜುಅುಅ 
ಥ್ರ ರಬೆಶ್ರಚುರೆಕುಅ ಜಾಯ. ಬಬರ ಘಾ ಜಣ ಲಾಬಿಬಮಿಲಿ೦ 

; ಖಃ 0 ಉ ಅಜ ಲಲಿಬಪಶಿಂಲಿಔ ಉಲರುದಿ 

ಅಬಿ ಅತು ಭಾರ ಘಾಜಖಬ ೧೪ ುೊಬೆ 

5 

ಈಟಿ 

ಜ್ (ನ ps ರ NC ತ್ಮೆ ಕ; | 
AU © ರುದ ಟ್ಹಜನಿಯಜು ಜು ಹಿ ಲಿಲಿ ಭ್ ಇಓ ಜಾರ್ಜ ನೋಟ 

೯ 

# ಜು ಸೌ ಟಿ sc pen ದಷ್ಟ ಣಾ ಈಅಚುತಿ ತಿಜಾಜಾತಿ ಜಲಿಪುರ ಅರ್ಮ್ಟಾಖಾ, 

ಲ್ಪ. ಬಾಯಿನ ಅಜಜ € ಅಹಿ 

ಫೆಳಂ 
ಜುಶಿ ಜಾರ ತಶ್ನಾಖ್ಯಲರು ಏತೆತರೂಲಿ. ಆಜಿ ರಳ 
ಅಜಿ ಅರಿ ಅಶಿಜಅ ನಲ ಅಲಿಅರ ಈ ಜ್ರಾಳೂಲ್ ಜಿಬಿ 
ಜಂಟ ಉಜಶಿಯಿ 9 ತ್. ಪ್ರಿಯತೆ. ಖುಂಬಜಾರ ಈ ದಖೌಬ 
ಅನ್ಸಿರೆಜ ೫ಬಿಕಾಆೊಬೆ೨ಉ ಜಭ್ರತ್ರಾತರಾತ ' ಬ್ರಜುತಾಲಿಶ್ತಾ ಆ ಎಜು: 

ಈ! ಅಲ್ಲರಿಯಿಜೆರಿ ಜಾಗ ಊೂಯೂನ ಲಲ ಾಪಲಾರದ್ಪದಿ ಡ್ಯ ಕಾರಾಂ ಇ್ಗ 
ಅಜ ಈ:ಗಶೌಯಿಲದ್ದಿ. ಲಜಬಿಕುಣೊಬೊಖ ಔರ್ ಜಿದಿಕುಖ ಉರ: ರ 

೧ ಟ್ನಿ ig) J 4 43 

ತು ೧ 

ಲ್ಕ A ಲ ತಿ (ಗ್ಗ 9) 17೧1 OM (| & ON Pe ಟ್ರ (1 (9 £3 0 
ಇರಿದ; ವ್ರ ೮ರ ಉ ದ ಏಅಚಂ ಲಿ ETT 

ಚ 



734 ಊ ಅರೇಂನಿತ್ದದಿ: ಅಯಿಕಾ ಅನೆಕ ಆಗೆ ಔಯ "ಇ ಉಢುಜಾಜಅಲ್ರಾಣ, 

ಅಐಔ ಬಿಬಸ ಇರಲ್ :ಎಲ್ಲಲಿಯತಲರಾೊಬೊಂಆಗೆ ಆತೆ 

ಅ. ಮುದಿ  ಈ೦ ಆಅಧಿಜರ ಸರಿ ಇಲಾಜು ಲೋಬ್. ಆತಿ 
ಡಿ 

ಅಲ್ಲಿರಿಯಆಲಿಕು ಇೊಬಿಂಅು:ನ್ಕಿರ ಲ್ಲಿ ಜಜತಿಯಿಂಟೆ. ಲರ(ೂಔಕಲ್ದಿ-ಬ್ರಜಾ 
ಉರಿಜ್ತು ಆಖ ಖುಲಿಂರಬ್ಬದಿ ಬಿಲಿಯ ಇ ಈಲಾಜಾರಂಲಲಗ'ಲ್ದ ಖಂ 
ಜೂರುಲರಬಳುಿ. ಅಬಾಕು ಅಂದಿದ್ದ ಅಕುಎಶುಅ ಇಲಯ ಗಲಿಕಾಆಸೆ 

೨ಇರುಅನೆ ಇಲುಂದಿ. ಅಅಲುಬುದ್ಣ' ದಿ ಅಲೂ ಖಾಲ್ರಿಜಿ ಅಬಜಾ 

ರು ಖಿಲ್ದರಖಡಿ .ಜರಔರುಜಲ ಜರಿ ಲರ, .ಠಾಲಿಕಾಬಿ 

pee pa 
FET ೨9 |) 

ಈ. ಪಿ ಗ್ರಿರು ಬಿಬಿ ಅಂ. ಓಳ ಲಿಖತರಲಅಸಲ್ಯ. ಬಬಿಬಿಎ ಬಾರು 
ರಯ ಈರ (ಪಾಡಿಆಸ ಅಬ ಅಶಖಅಬಿಎ ಎಲ] 9ಉಂರು9 
ಪ್ಲುಠಿಜ್ದಿಲ3ಬ ಸಲ್ಲು ಆರ ಯನ್ನ ಪಿಂ ;ಬಿಯಬೀಿ 

ಖುಜ್ಞರ ರಕ 2೮526೧೪ ಬಂಕುಲ್ದಿರೆಯಿತಿದೆ :ಪ್ರಿಯಿಲಿಆೆ 

ಮ. 4 ತಅ೦ಲ ಬಲಿಜ ನಂಟ :ಬನರುಲ್ದಿರಂಐಲೌ ಇಲುಜಾರು9 

ಲ್ಸ" ಇರುಜರಿ ಇಲಅಜುರ ತಾಜಾಲಗೆಆ ಅ (ಅರ ಐೂಖಾಔಔ. .೩ದ ಜಂಕು 

'ಲಿರಯಿಆಸರಿ ಅಬಾಕುತಲಿಲ ನಔ ಅ ಆರಲು ಶಲ «ಜೆರಿ 

ಆಯದ ಅಲ್ರಿಶ್ರುಳ್ತು ಇರಿ. ೧ಳ್ತುಔರುಬಿಔಂಓ ಅಲಿದ ೭ ನ ಬಂಳುದಿರ 
ಯಜುರಿ ಎಬಶಾರಿ ಅಜಾತಿದ್ಧಿ ಅಕುೂಖುತ ಈರ ಆಂ ಬಜಲಾಶಾಬಿ. 

೫6 ,ಬುಲ್ರಿೀರಬ್ದದ್ತಿ ಜಾಇ ಖೆ ಅೂಜಾಲ್ದಿರಯಳುಲಿ 2ಲಿಅಂಬೂಗೆ ಉಳಿ ಇಜುಎರುಅ 

'ಪ್ರುಶಾಜಿ.ಅುಭೂಂಲಭ ಐದ ಈದಾರಿಜ್, ಮುಯರುಜುಲ್ಲ; ಅಜ್ಜು ಜಹಿಕು3 

ಅರಿರೂಜಜೌ ಭಾರ ದೆರಿಜಾಯಿ ಅಖಾಬಿಬೂಖಾಜಾಖವೆ Me 3ಜಿ. 

ರಾಲಿ. ಎಂನಿಐಆವಿಕುಖಸಬೆ. ಶುಠಕರಕುಲಂಬೊಡ: ಬ್ರುತ್ಯ ಜಲ ಅಬು 

ಈ ಅರೆ ರಳು ಳಲಬದಾಳುದೇೆ ಲ ುಆಸೊಲೊಯ್ ಅಜ್ರಐ ಜಡಿ ಜಿ 

ಉಜ್ಜುತಾ ಯರಗ ಬರುಕಿಲಿರಯಆಸೆ ಲಾಂಟು 'ಕಲಯ ಸತ “ಅರ 

ಅಲ್ಪ. ಲಾಜಾ ರೇಲಿ ಕಲರಿ ಬ್ಲಕಿಜ್ದಲ. ಬೀಕು ಅಠ ಇ ಬಾಯರ್ 

ಬಿಜಿ ಲ್ಯಾಶಂಆಡ ಸಜೆ ಬೂಜುದ್ದಿರೆಯಿಕುಲಿ ಹ್ 

ಜ:ಹುಎಲಿ ಜಿಬು ಲುಢೂಯ ಬ್ರಾಲಿಖ ಔಜುಲ ಹಹ ಇಲ್ಲಲಿಎಆಐ 

ಉಲಗ9ಬೂಯ. ಇಬಿಜಾರುಐ ಹಿಜ್ಜು ಡಿಡಿ ಉಲಾರಾರೂಯಕು 'ಬಿಬಂ ಜಾಜ್ 



ಈ ಅರೌೇನಿತಲದಿ. ಅದಿರು ಔಡ ಈಖಶಾಲಿದ್ದಿ ಈ ಬುಳುಲುಜ ಆಲ್ರಣಿ, 733 

ಅಲ. ಬಬೂ ಈಡ ದರಿ ಬಿಜಿ ಅಳು) ಪೊಲಿ 

ಅಪಃ 

&. 

ಈ. 

ಇಲ. ಇರಿ ಪ್ರೌಯಾಲಿಆಸು ಬಶುಃಶುಅಲಿಲಾ ಅಲ್ರಿ ಅಜರ. 
39ಸಿ ಇದ ಜರುಜರುಲಾರುಆತೆ 9ಜಿ ಜೃಲಾಂಜ್ತಾಈರಾ ಲಔ 
ಓಳು ಗೇ ೪೫ತ್ರಾ ಪಾಂಡ ಜಆಡಿ ಶ್ರಾರ್ಮಿಅಆತೆ ಬರೆರಜುರಲಖೆ$್ವರಿ. 
ಅಈಜ್ಲೌಯಿಲ್ಲಿ ಕಿಲಾ ಜ್ರುನ್ಲಇಯ ಜಜಲಿ ಇದ್ದಿಕೂರುಲಲಾಯಿ ಜರಠಮಖುಣಿ 

ಇಲ್ಲರಿಐ ಕಾರು ಉದ ಅಲಿ ಜ್ರಜ್ದಿಬಿಣೆಲಿನಿಮಿ ಆಜ:ಂಬೆಲು ಲಕ 

*ಸೊಬೆ ಔಲುಔ ಡಿಎಂ್ರಇರೆೇ ಜಳಖಜುಬೆರು, ಅಬಕು ನಿಅಜಂಬಲೌ 
ಜದ ಕ್ರುನ್ದಿಡಿ ಭಲಿ ಎಜ್ಜಳೂರೌಬಿಕಾಯಿ ಅಖಉಬರಂಮಖುಜ] ಅರಿವ 

ಔಣ ಕುಃಬೆ' ಅರೆ ಔ ಬಾಕುದಜುನಬಿಯ ಅರಿ ಕಲಲ. 6೬8 
ಜದ ಜಘಾಜಕುಣೊಬೊಹ ಜುಜ್ಯಾಲಿಆ6ಲಿ ಬೆರಿ ಳಾ ಹಾಚೆ 

ಮು ಹ p K 
ಅತ ಜ್ಯ ಲರು: ಬರ್ಪಾಲ್ವಿಲಿಆರಿಶಾಾನ ಉರೆಶನ್ನಬಿಜೆ 9 ಎಮ 

'ಕುಣೊಬೊರುಇೆ ಘ೮'ಬಿಜಾಜಾಲ್ಲಿ ಓಜ 6959ರ. ಶಲಿಲ್ಬ ಆಡಿ 
> ಗ ಷಾ (J p _ 

ಆಳು ತಂಬಾ ಬಲ್ಲರು ಇದೆಬ್ಬಬ ಪ್ರೆಕ್ಸಾಜಲಿಳುಎಸಾಬೆೋನೆ ಅಸದಿ | 

ಲಿಬಿಯ ಅಕುಾಗೊಬ ಬಲಿ ಕೂಜ್ಸಾ ಓತ ಅರೇಂಲ್ಲಆಿ 

ಲ್ಪ ಉದ್ದಿ ಸಲಿ ಅಬ್ರಿಬುರ ಅರುಔ ಎಲು ಜಕಲಿಕುಆ3ೊಬೆಂಅ ಉಜ್ಕಾಲ 

> ಔಟ. ಆಕುಖಬೆೋಡಿ  ಇಜ್ಯೂಲಿಜಣಿ ' ರಜಶಿಖರ ಈ 

ಪಿಂಕ ಲಿಖಾರಿ ಜವುಳುಣೀಬೆ ಜಡಿರಾಅರುರಂಐಕೆ 
ವಿಬಾಗ ರಿ ೌಲುಆಕೊಬಲ್ರ ಈಕ್ಟಾ ಕೃದಿಕುಜರಾರೊಬಔ ಲಿಬ | 

ಇಲೆಹು ಆಡ ಕ] (ಕಾಶಗೊಬೆ ಜಜರಿ ಕ್ರ ಕಾಜಾರಿ ಕುಜಅಅಯೆ 

ಗಾಜಿ ಕತ ಜನಿರುಖಅನರೆಂಐಔ ಬಿಬಿ ಜಔಈ' ಅಳಿಯ 
ಜಿಾು್ಛ ಳಳ. ; 

ಆರರ. ಧಬ್ರರಿಅಶುಳಐಂ ಓಯಲಿ: ಜಜಯೀಣಿ 
ರಿಜಲಿಬಂಲರರಿ ಕುಲಜ ಈಾಹಿ ಇಲ್ಲ ಕಾಕಾ ಊದೆ 
`ಅಬರೆೊರ್ಲೊಜುಡಔ ಅರೆ ಬಿರಿ ಬೃೀಗಾರುಡಿಲಲ್ದ ಇಲಖ 

Torre 



734  ಅೇಲಿತೆಕಿದಿ: ಇಯಿಕಾಖಸೆಔಡಿತೆ ಯರಲ್ಲಿ ೧ ಚುಮಿಅ ಅಶ್ರಯ. 

ಈ ಈ 

ತರಲಿ ಥಿಜುಂಂಶುಖುಶ್ರಾ ಜ್ಞ" ಅಮುಿಬೂಂದೆ ಉಬ್ಬರ ಹಾಶ್ಟಾಖಿ- 

“ಲು ಇಎಲ್ಲಲಿಯಡಾರಾೊಜೂಾಂಗೆ ಕೆಲ ಆದಿ ರಿಜಾಂಖೌಶೊು 
ಅಯೆಬ್ಟಬೆಬೈಲಕ್ಠಾಜಲಿಳುಣೊಬೆ ರಾರೆರೂಲಔ ಊದಲು ಔ ಲ್ರಜಾತಾಜಾರಿ 
ಜೌಯಲಲದ್ಬಿ ಬಐಲಿ: ಉತರು ಎರಿಲಆಲಿಕುಜಗೊಬೆ ಜಾರಕಿ 

. 99. ಬಿಡ ಅಯೆಬ್ಬಬೆಪ್ರಿಲನ್ಗಾಜಬಿಜಕಾಣೋಬೆ ಉರಯ ಉಂಜ ' 
ಆದೆ ಲ್ರರುಂ3ಜಾರಿ ಅಲುದಿಐಲಾಲಾದ್ರ ಎಲಿ: ಉಪಕಾರ ಅಲ್ಪ 
ಜಾಂ ಚಾಲ ಅಬುಂರಆ ಇರಲಿ ಲೆ ೨೫೫೫ ಔಿಠ್ಮಧದಿ ಡ್ರಿಬಲ್ಜಾಡೆ ' 
ಇಸ ಉಲತಾಬಾಲಿ ಲೆ. ಉುತಐಾರುಂ ಲಿಶ್ತಾಲೂಡಿಂಎಊಿ ಲೆಂತ್ 
ಅಖಿತ ಅರಿಶಾಖಿ ಪಾಯಿಸ್ಟಾಖಿ ರಿಶ್ರುರ್ರಿ ಇರುಖಾಬದಿ  ಜ್ರೂಲಾರಐ- | 

. ೮ದ್ದಿರೂರಿ ಈ ಇರು ಎ್ಲಿರಿಂಈುಕುಳಣಬ ಇಐಾಾರಅಸೆ ಇದಿ ಐಡಿ 
ಹನ್ಚಿಆಟೆ ಆಖರಾರರುಕ್ಚಾಯ ಬೃರಿಜೊರಾಔ ಅ. ಅಮುಲಾಲಚಿ ಲಿಬಾ' 
ಮುಖಾರಿ ಐಎ ಅಶಾ ರಿಡಿಲರೋಆಾರಾರಂಯರು ಬಿಬಿಜಾನ 
ಲಿಲತಾಖಕೊದ ಜದಿಬಕುರಂಜಬಬ.  ಐದ್ದಿಜಃ ಔಖುಕ್ ಇಲುಅಯ | 
ಇ೮ುಇನೆ ಇ ಅನ ದಿ ಅಕ್ರಾತಿ ಅಲಾುಬಿಲಿಲ ತ ಬುಲಿಎಚೂರಜ 

ಬಾಜ ಎಲರಿಂಘುರೂಸತಲೆ ಇಜಾರ ಆಗೆ 29 ಎನಳಣಬೆ 

ಭದ್ರಿರಾಅ ಶುಲಾಂರನು ಜಲ ಉನ ಈಯ ಬುರೊಅಾಜಾಯ ಅಲ್ಲರಿ ' 

ಬೆ ಅಚಾರ ಇ ಲಿಲಾ ಭ್ ಹ್ ಬಿಜಯ ಅಜಾ 
ಜಸಿ ಬಶಾಃಜುಂಲಿದ ಕುಯ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಕುಣ ಅಂಜ 

` ಅಲುದಾರಾಂ9ಲ್ಪ ಔ್ದಿಜೆ ಟ್ರಾ ಜಾರ ಅಲ್. ನ 

ದ ಹಿಖಾಯುಖ್ಯಾ9ೌಳು. ಬಾಜಪ ತ ಅಪ್ಲೀಜಾದ್ಧಿಜ೦ 

ಅಲ್ರಿ ಚುರ ಲ್ಲಖೊರುದಿಜಲ್ಸ ಅಲ್ರಿಯಂಶು ಎಂಬಿವವಾಜಡೆ 
ಇಲಾರ ಗಾಲಿ ಅಡೆ ಅಲ್ರೌಿಚರ ಅಂದ್ರ) ಔಯ ಏ೭ರಿಎವು ' 

ಕುಣೊಬೆ ಅಬಾರಆಸೆ ಆಶೌಶುಲಿಶ್ತಾ ೧ದ್ದರಿಶ್ತಾದಿ 3ಲ೮ಐಆಗರಉಳತೆ 

ಅಬೆ ಛದ್ರಿಳಾಜಾ್ವಾಡ ಅಲ... ರತಾ ಎಲುಲಾರಜು ಶಾಶಾಂರುದೆ 

ಎಲ್ಲಲಿಐಆಸಲಿರುಸ ಇದ ಅಆಾರುದ್ದಿಖಾತಿಲಜಐ ಇಿಜಂಳುವಲ್ಲೂ ಎರಿಯ ' 
. ಘರುೊಬೆಖಾತಿ ಅಬ್ರಿಯಾರಿ. ಲ ಅಬಾರದಔ ಜ್ಠಕಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲಿ 



ಆಣ 

ಜ್ರ. 

Pe 

ಜಾಲ. 

ಅ5ನಿಕಲದೆ. ಅಯಿರುಲಲಿದಔ ಆ (ೆಖಲಾಲದ್ದಿ 0 ಬುಢುಲಾಜಆಲ್ರಾಜಿ. 7385 

ಈ ಆಸೆಿರಾಆಗೊಬೊಡ್ ಇಲ್ರಿ ಅಅಔಆ ಅ್ರಲುಲಕ್ತಿಂದೆವ' ಅಜ 
ಲಾಲ್ಪ ಪ್ರ ಕಣೆರಿಕಾ ಕೊಟ ಬುರಮೊಲುಲಿಇಎಖ ಕಡಿ ಈೆಲಿಖ ೧ಓಜಾ: 

ಅಶಾಬ ಇಲಯ ಕರಾಚಿ ಲಂ ಖಕೊಬೊಯೆ ಲೆಜುದ್ಶುಬ್ವಪ್ರಾ 

ಯಂ ಕಲಾಯಿ ಅಧ್ಲಾಲೆಜಾ- ಣದ ಐರ್ ಲ್ಲಿಂ ಗೌಿಕುಆಕೊಬರಿ 
ಅಬ ಇಖಂಧ್ಟಿಈರು ಲಿಂಕ ವಜಸಲಿಳುಖೂಬ ಜನಿ ಅ್ರೂಲುವಿ 

ಮಃ ಭಾವಕಾಡರಿಜ ಲೆಬುಬ್ಲುಟ್ರಬ್ರಯಿ ಜಲ ಆುಜಿಯಗಿ 
ಬಾಲು ಮುಲಲ್ಬಲ್ಲೀಣೊಲಿಅ ಎ೫ ಲಿಲ್ಲೋಲಪ ಅಲ್ರಅಐಶಾಈ 

ಆ, 

ಈ 

ಆನಾದಿ. ಇಲ್ರಿ ತ್ರಾಐಜಾರೂಯಖಜ್ ಕೆ ಇಲಿಲಿಯ ಬಿಕುಣಬೆ 

ಬರಿ ಅಬೆ ಅ ನಿಲವ ಜಾಳಿ ಬಿಜಿಕ್ರ೭ ಅಲ್ರಿಇಆಾಕ್ರಿ ಆರಿ 

. ಅಲ ನನನ ಸದೇಬಿಜ್ ಬಿದಿ ರಾಲಿ ಅಲ್ಲವೇಬವ 

ಜೋಜಿ ್ಲಾರಿದ್ದಿರೆಯ ಇಡ್ಲಿ ಜಡಿ ಅಬ್ರೂಲುದ್ರಿೆಳಿ ಅಲ್ರಅ ಬರೆ 

ಅಲಾಲಾತ್ರಿ ಅ ಸಲ್ಪಲಿಯಲಸಲಿರಸ ವೆ ಅಜ ವಿಧಿ: ಇಂಕು ಬಿಬಜ 

'ಅಬೆಜಾ "ಅನಲ ಎಜಗಲಿಕುಖ ಅಬೂ ಅಲ್ರಶಿಯಂಖಳಿ ಆ ಅಕಾರ 

ಬಡಿಲ್ಬ ಆಡಾರಿಲ್ವಾ ತಡಿ: ಉಣೆ ಒಡಿ ಲಕಸರಿಕಾಸೊಬ ಔರು 

ಮರಂಎಕ -ಬಿಜಶುಐರ್ಲೀ' ಎಕಲಿಕುಣೊರಿ' ಜ -;ಔಲು2 

ಆಗಲುರ ಆಯಿ ಬಲಲ ಇಳಿತ ಬಿಖಾಐಖ್ಪುಔಳು ವ್ಹಿ ತಿ 

ಎದ್ದೆ ಲೀಲಾ ಸೊಜ್ ಜಲಿಬಿಂ ಜಲಯ ಜ್ರಜರಿ .ದ್ರಿಆೊಬೆಪು, 

ಎಜೆ; ಔಯಜೀಸಲಿಳು6 ನಮೀ ಬ್ವಲ್ತಾಯಿ ಇಲಖಂದದೆ' ಉಲಿ 

ಧ್ರಜಗೇಯುರ ಯಹ್ಇಲಿಜು : ಔಖಬ ಅಿಿಖರಿಲಿ ನ ಓದ್ರಿ ರಾ 

ಬುಪಶಿಲ್ವ , ಮಾ ಅಯ 'ಜಜವಿಕುೊಬೆ ಅಎಲರಿಐನಿಳು ಟೆ 

ಅಣ ಜ್ರಶ್ರಲಿಖಾಬಿಬ್ಮದ: ಅಲುಢಾಲುಧಿ ದಯಜಾಲಾಲ್ಲಿ ಅಜೆ ಲ್ವ 

ಲ್ಲ ಕಡ ಾಜತಾಶಾರೂ ಅಜಿ ಇಲ್ಲಲಿಜಆಗಿರಾಆಗೊಚ 'ವಿಜಾಬೆಬು ಇರ 

ಅರುಔಲ -ಅಲ್ಬಔಿಎತಿಕರಿಕಾಆಗೊಬೆ ಕಡಿ ಲೋಲಾರಾರಂಯಕ. ಅಲೂ ಆಟಾದಿ' 

9೦೮೦ ಆತೆರಿಕಾೋಟ ಜಆರಿ. 0. ರುದ್ರ. ಅಲ್ರಿ ಜಡಿ :ಜಿಶಾಅಜ್ಯತಿಕು 

ಬಿಜಮಿಬಯಲಿ ಅರ್ಯ ಅಳು ೭ರೆವಜಬಿಜೀಗೊಬೆಣಧಿ ಇಲ್ರ9ಐೂರಿ 

೬೨ಲ್ರಕುಉಜತಾರಾರಂ ಕ. ವಿಜ ಜುಲು ಅಂರಿಎಅಲಿಳಬ 

yy ಬ್ಪ್ಲ್ಮ 



೮೫). 

Be. 

ಜನರ 'ಅರುರೊಐಔ: ಬಿಜ: ಇದ್ಲಿರಿಯಅ ಆಸರ ಗೊಲ್ಲ್ಟಿ ಲ್ಪ 
ಜನಿಲಲರರೇಎಜಿ ಣಲಾಂಬಜಾ.... ಲರಿಜಾಾಜೆ. ಅಂಬೆ 
ಐಬಿಖಾಾಬೆಹಗೆಲ್ಪ ಅಬೆ 6ರ ಇಳಿ ಇಲುಲಾಎಕ್. ಜಲಾ. ಮರಿ 

ರಿಬಿಜಿನಿಬಲ್' ರಿಲಾಬಕೌಕಿ ದಿ ಬೌ ಲಿ ಓಿರಿಜಾ ನಜೌಬ ಜಲಂ 
ಅಲ್ರಿ ಎಜಿ ಐದ ಆರಿಲ್ಲ ಆದಿ  ಇರೊಂಔಿ ಅಂಜಿ 
ಅರಬಿ ಅಂಕು ಬಧಿಲ್ಲ ಆಧಿ ಇಲ್ರತಿಲೂಲಥಿ ಅಉದಕ್ತಿರ.ಬರೆ 

ಕಿ Pen [3 ಕ ಗ್ನು ~~ - ಚೊ [a 

ಅಜಜಿ ಬ್ಲಲಜಂಕರುದಲ್ಲೂ ಈೆಹೀಜಾಂಅ?] ಅಲಿಲ್ಲಉ ು ಬಿಅಲ್ಲಿಿಕಾಅಯ 
ರುಖ ಲು ಬಿಬಸ ಲ ಎಊಾಈ ಅಲ್ರಅ ಯರ ಬಬ ಆತಾ 

ಅಲು ಜಾರ 9ಜಿ. ಲ್ರಸರರ ಗೊಬೆ ಅ್ಲಶಿೀಎಔ ಕಲರಿ ಇಲಿಜಲ ಲ್ನ 

ಔಸಿ ಅದಿ ಎಣೆಲಿಳುಣೊಬೆಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜರಔಕುು 9ಕ್ಕೆ ಆಣಿ . 
ಅಲರಿಬಜಲಿಕುಣೊಬರಿ ಇಲ್ರರೀಜೂಂರ9 ಜಿಯ ಉಲಿ. ಬೂಜುಲ್ಮಿರದೆ 
ರಾಲಿ ಅಲಿಅಖುರೂಅಾಜಶಾುಅಿ ಅೂಲು9 ಅ್ರಳುಲಿಕ್ಲಿಸಿಬು ಭೃ್ಲಆ್ಕು 

ಆಲ ಅಳು ಐಂ ಲಖ್ಲಾದಲ್ಲ ಬಿಪಿ ಲೂಜಸರಲಕುವಿ ಇದೂ 
ಅಜಖಾಬುರಅಜಾಧ್ರಿ ಅರೂಲುಡಿ ಪಈು ಲಿದೆ ಇಲಾ ಪುಲ್ಲ ಇದಿ, 

ಅಜಿಜಕುಖೊಬಿ *ಬುರಔ' ಅಬ್ರಿಬರ ಸರಿ ಬಾಲೆ ಕುಬಿ 
ಅಜ ಅ್ದಿರಿವಜಲಿರುಜೊಜಬಲಿ ಅಬ ಬರು ಶುಃಖಾೂರದ ಬರಿ 

ಮೆಡಿ ಜಂಳುಲ್ದಿರಐಕು೦ ಇಲ್ರಅ ಇಜೂರೆ ಅಡಿ 99 ಬ್ಞುಲ್ಯೂವಿ ಜದೆ ಲತೆ 
ಲಗೆಂಬೆ ಅಬಲೆ ಆಲ್ರಕೌಕು. 

ಅನ5ೌಔಲಲಯ" ಅವೆಲ್ಬಬರಿಕೀಣೊಬೆ ಬ್ರೆಜಜಾಬೆಐಡಔಿ ಜಲ್ಲಿಕುಜಖಾಲ್ಲಿ 
ಯಾ9ಜಗರ್ಯಲ್ರ ಇರೂ ಜಳ ಎಲಲಿಖ ಈಉತೊಲೊಳುಆಗೆ ಲೆ ಅೆಯಿ 
ಖಲಿಕ್ಷ ಬಖುಖುು್ಲಿ ಶಾಾಲಅಜಕುಲಿ ಅಲಲಾರು ಅಲಿಅಜಾ್ಯಿ ಉಳ 

೩೫೮.೧. ಅಕೂಖಿಅ 6 ಈಲಆಗೊಬೊಂಗೆ ಬಶುಖನ್ಲಿ ಉಹುರು 
ಕುಲಿ್ದಿ ಇಲಲಾರು ಬಿಂಗಿ: ಇಲ್ಲಲಿಐಳಾಉಗೊಬೆೇ ಅಬಶಾಕಾ 
953೬7 ಲ೮ಲಕಾಲಖಗೊಯೊಣ್ ಜುಜ್ಯಾಲಿಆ ಡಡ ರಜ) ಜರ ಈಜರರು 

ೆ ಚ ಮು ೪ | ಕ್ತ 
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ತ ಆರೊ ಬಿತೆರ್ದಿಯ: ಅಮುಗೆ ಈಲಜಾಲಕ್ಳಿ ಆ.ಲುಢುಲಾಹಿ ಅಲ್ರವಿ- 737 

ಈ 

ಅಲರಿಲಘುಕುವಸೊಲಾಜ ಲರ 3೮ ಜಡಿ ಅಲ್ರಬರಳಿಕುಡಿ 6983 

ಆ ್ಲಿ್ಲುಠಕು... : ಬ್ಲತಿಪ'ಅಅುಯಳನ್ಥ:. ಅಲ್ಲಿ ಲಎಈ ಕೊಲೆ ಇಲ್ರ. 

ಅಬಿ ೮೮% ಗೊಬೊಣ ಉಜ್ಕಾರಆತ ಜಡ ರಜುಬಿಕ ನಂ ಐತೆ 

% ಈ ಉಾಗೊಲಂಯೆ ಜುಯ್ಯಾಲಿಜೆ ೭ಚಖರ್ ಇಲಾುಾಾಖಸೆದ. ಈ 
೬ 

ೊಕುನಿಲ್ಸ ಎಲ್ಲಲಿಐಳಲಿಳಾಗೋಬೂಲುಜಸೆ ಲಲಿಅಜಾಧಿ ಬಂಅ ಹಲ್ಲಿ 
6ಕುಠಿಶುಳಿ ಅಮುಬಾಯಿಂ ಲ್ಯೆಲ ಜರದ ಅಮುಬುಯಿ ಲ್ವಲಾಲಾಜಾಲಿ 489 

ಅದ್ಮಿಲ್ ರ್ರ ಲಲ ಜಲಯ ಬರಿಂ. ಅದುಬುಯಿಲವಲಾಣಿ 

ಅಆ ಬಲೀರಜಗದ್ಲಿ ಇದೆಜ್ಜಬರಿಳಬೆ ಲ್ಲಲಿಯ ಈರಾಜತೊಬೊಣ್ ಲ್ರಶ್ರಾ 
©. ಎಡಿ ಆಲಿಳುಖಾ ಅಖಾರ ಅಲಲಿ... ಆಆಂಯಜಾ ೮೬ಬಿರೆ 

ಅರ್ಬಿ ಉಮಿಲ್ದಿ ೧೭ ಜುಆಸೋದ ಅಳ ಇ ಅಡಯೆಬ್ಬಿಜಬ್ರಬಕಾಜಲಿಳುಣೆಬೆ 

ಈಖ ಲಾದ ಅಂಖಾಜೊಖಾಲ ಅಲಲಾ ರದಿರಾಜಲ್ಲೂ ಜು 

ಟೆರಿ ಎ6೮ ಕುಲಜ ಬುದ ೨ಲ್ಕಿಖಬಜು ಬ್ಲಿಕುದಿಲದ್ದ 
ಧ್ಯ ಅಐಿಖಾಔ ಬಶುಃಮಿಲಿಲಿ. ue ಬರಿಬವೊಂಡಿ 

ಬುಖತಿಎರಜಖಾದ್ಧಿ ಶ್ಲುಜ ಸೋ ಲಾಖ್ ಈ ಕುಬಿ ಈಖ ದಿಯಾ 

ಆಆ ಸೊೋಬೇ ಲಂಗು ಘುಕುಆಟೇಲ ಬ್ಲಮೀಖಯಜಾಗಲಿರು 

ಆಗಲಲ ಆದೆ ಇಈ ರು ಆಗೊಲ್ಬಳಾಳ ಲಬ ಅಬುಅಸನಿರಸೊಬೆ 
ಅ. ಉೃ೨ ಎನ್ನಿ ಬುಖಶೊದ್ವಿಅಾಜಾನಿಿ ಶ್ಲಾಖಾಖ್ ಜೂಜರಂ: ಜೆ 
ಆಈ ೮ಜ೨ಂ್ಲ ಆಲದ ಲಔ ೨೮ರ. ಎ0 ಥಿ ಲಾಲಾ 
ಲಿಜುಜರಿ ಬಿಖಾಜಾಗಲ್ದುೂದಿ ಈ. ಅಜ್ಞಾಳರಂಗೊಂ ಬುಜ ೮೨ 

ದಿನೆ ಲಿಯ ಗಕಾಖಕೊಲೊ ಣೆ ಬುಖತೆಯ ಲಿಂ9 ಲಮ 
ಲಜಈಾಲಿ ಐಜ್ಖಬುಂ ೧ ೪ಸರಿಕುಆಗೊಬೊಳ ಬ್ರಬ್ರಾಲಖಾಅಸಿಕಾೊಬೆ 
ಅಂತ್ ಎಲ್ಲರಿಎಆಗಲಿಕಾಆಕೊಬ ರದಿ ಬ: ಯತಾಬುರ ಘಲ್ಲು ಬು 
ಖಠಿಐಕುಔ 29ಎ. ಕಿರಿ ರಿಕ ಅತೊೋಬಖಿ ಯ ಜ್ರಶ್ರಾಮ ಪಾಲಿಕ 
ಅಸೊಬ ಅಬೂರಔ ಲಜನಿಬಜರ ೫೨ ಲ ್ಲಾತಜ್ಲಂ್ಲ ಕಲ್ತ ಕದಿ 

ಕಃಜರಕುರೊಲಔಿ೪ ಬುಖತ ಥಿ.ಇಲುಲೆ[ಐ ಎ೦ಲಿಎಇಸಲಿಕಾಖಸ ಐ ಅವಾ 
ಅರಔ ರಿಬರಿಜಖಿ ಅಖಾಲಂ೦ಲಾಲಾದ್ಯಿ ಅಂತ ಅರಲು ಅರು. 



728 ೧೬ ಅನಿಂ. ಅಯಿರಾಆೆ ದಡಿ ಅಲಿಉದಕ್ಲಿ ಆ ಬುಜ ಆಶ್ರಾಜ:' 

"ಅಣಬೆ: ಅಳುಮಿದ್ದೆಖಬ್ದ ಅಲಾಲ್ರಜಿ ಬೃೌಜ್ಅಕುಔಜಾ ಸಲಿಸಿ 
ಅಬ್ ಟ್ರಜ್ರಬಿಶಾ ಅೆಬಿಳುಖಳೊಬೆ ಅಶು ಅ9ದ ಉ ಡೆ ಈಡಿ 
ಅಣೆ ಅಲಿಜಾಲಿಲ್ದಿ -ಬುಪತೆದ ಅಕುಣಖುಳಿ ಅಬಮಿಲ 6 ಅುಬುರ ಜಾಣೆ: 

೧೫೮: ಲಔ ಭಳಲನು ಲಲಿಖಂ ಲಲಿ ಉಲಿಕುಣೊೊಚೆ ಆರಿ ಒಬ 
ಇಔಲಿನಿಐ ಲಾಲಿ ಲಾತಾ ಸಕೊಬೆಡ್ೆ ಲ್ಲಬ್ರಮತನ ಅಸಲಿ 
೧೧ .ಕ್ರಳುಉಜಜಾಶರಂಬಿಕಿ ಆಂ ಲೆ -ಜುಪಶೆಎಂಾಳಿ 69ಎ. 

ಪಂ. ಬ್ರಶ್ರಯ ಅಲ್ಲಿರುವ ಅಬೆ ಗಲಲಬರುಲಿ'ದೆರಿರಾಯ ಈ. ಆಲೆ ಎಲ್ಲಲಿದಿ 
ಆಸಲಿಜ್ರಣೊಬೆಎರಾ 3 ಅ್ರಯಾ ಅಸೆನಿಕುಾಸೋಗೆ ಭಲಿ ಈಶಾ 

ಕ: ಆಲಿಖಾಖಿ ಇವರ ಹಜಜ ವಾ್ ಈಶ ಅಮುಲಲಿ ea 

ಮಖ ಜಸಲಿಕು pada ರಂದ ಜಿ ುಡಿಬದಾ ಕಸಿ Reger 

ಲ ಇದ್ದಿರಿ 3೦ ಲೋಬೊ ಆ ಪ್ರಾಯಿಲಾಜ37ಕಾಲ್ೇಃ ದಟ ಖತಂ 
ಈ ಸರಾಬುಲಸಲನ ಸಂಸ; ಜರ ರಳ: ಎಡಿ 

ಲಸಿಕಾ ಅ ಬಡ ಭ್ನುಘ್ಯಆರು ಅಕ್ಸಾ . fo) ಶೂಯಿ . ೫5 
6೮೮ $ಈುಈ ೧ ಆಸರಿಕಾಬೆ ಉಲ ಐಬೆ ಅ್ರಬಿಖಾಜಿ ಜರ ಈೂಬೆ 
ಹಾಡ ಉಳಳ ಅಬರಿಎಖ ಆಲಿ ಜಡಿದರೆ 

ರ 'ಜಆರಿ ಕ್ಯ ಅಜಪವಿ ಅಲೆ ಜಡಿ ದಲ ರವಿರೋಲ್ದಯಜಲೀಣಿ 
ಕ ರೂತಾಜೆ ಜಲಜ ಐಬಿ ಅನಿಫಯಬರ ಈದಿ . ಇಡಿ ರೊ 

ಉಳಿ ೮೭ ಲಲಅರಲ್ಲಿ 2೧89. ಎೀಸಲಿಲಖೊದೊೋಳಿ ಜರಿ ೮ 
ದಿ ನನಲ ಆಪ್ಪ. ಅರ ಆಂ 9 ಉಲಧ್ವಿಜ್ವಲ ಕಳುದ ರ್ರ 

" ಬಿಜಯ, ಅಆ ಜಬಿಬಿಂ ಬಿ ಇಜಾದಿಲೂಲುಐ , ರಂಖ 
ಮೊಲಿಆ್ ಲಲಿ ಅಜಾ ಇಲಾ ಅಜಯ .ಖುಬಿಕ್ಕಿ ಭತ 
"ಅಲಿ 'ಅಲುಲದ್ರಿಲ್ತಾ-ಐಜಾಲಾ ಲ ಟಖ ಬಾರೆ ಲಾಜಾ 5 ಲಬ ಜಸಿ 
ಹಿಣೊಬೆ ೨೮೫೦ ಆರೂಪಿ' ಎ್ಫಿಲೂಬೆಜು 8೮ ಇಂದಿ ಲಾಲು ಬಿಖಾಜಾ 
ಈ ಕುಜ ಕಲವ ಜೆಲುಆಬಿಲ್ಲಳು ಅಬಭಿವಿಜ. "ಮಿಯ್ಯಾದಿದ 

ಹಗು. -ಜ್ಹಿಕಾಅಣಿ ಅಖಬಿಎತ. ಬಲಿ ಎಕೆ 33.9 ಆಪಿ 
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ಆಈ! 

ಡಿಎ. 

NS ಲು! ಅರೆ ಈರಿ ಿಾಅಪಿಬ್ಬುದಿಜಾಜ್ಯಾ ಆುಲಖಿಜ್ ಪಿಕೆ. 

ಊಉ. ಅಬ. ಅಲ್ಲಿಲಿವಜಗರಿಕುಣೊೊಬೊರಳುಆಿ ಆಲಅಿಜಜಾದ್ಲಿ ಯಾಣ ' 

ಕಲ ಇರೂರುಳ ಅಠಿೀಯಲರ ಕಾಂಯ ಜ್ಯಡೆಲ್ಲಿಶ್ರುಳಿಕು: ಲಾರುಜತೆ: 

ಅನ್ಷಿರಿಖಣಬಿಕುಣೊಟತಲಜ ಬಜ ಬ್ರಿ ಖಾಠಜ್ ಉಲ್ಲ: ಇಲುಾಲು9 

ಠಾ ರಪಶುಬಾರಂಆಾಶೆದ: ಉಕ್ರಜಸ ಗಿಜರೂ ಉಳ ಅಜ್ಜು ಜಲತೆ: 

ಅಜಾಭುರ ಆಾಲಗೆಯಿ. ಯ್ SIS ಲರ. 

ಜೆರಿಹನಲಿ ಇಲೋಲುಲರುತ ಬತ ಲಾಂಅಈ ಛಿಸಲಿಉಡಿಲಿಲ 

- ಕಿಡಿ ಲ್ಸ ಅಜು.. ಎಜೆ: ಅಲ್ಮರಿಜಜಬಿಕುಣೆಂಜಿಅಯೆ : ಜ್ವಲ್ರೂಶಾಶ 

ಕದ್ರಿ 'ಬಲಲ್ಲಿ ಲಅ್ರಿರುಆತೂದೆ ಜಖಂ ದಔಲೌಬನಜರಿ: ಲಾಜಾ : 
ನಿಲೆ ಜರಿ ಅತ್ರಾಡಿ: ಜಡ: ಇನ್ಷಿಲಿದಿಜಲಿಕುೂಿೊಬೆೋಯ ಅಲಲ್ಲಿ 

ಆಡೆಬ್ರಬೆಪ್ರಿಬಳ್ನಾಬೆಖುಔ: ಬರಲಿ ಲ ಲೀ ಆತೆೊದ 'ಜ್ಞದಿಳುಖಆಮುರಂಡಯಿ 

ಈ 8ಡಿ ದಶ ಜಖುಲ್ಲಿ ಎಲಲಿಖಆಗಲಿಕಾಖಕೊದೆಲ್ಲಿ. ಕಲಾಜಯು ಈದಿ 
ಅಖಿಲ 990: ಈದ್ದಿರೂದಲೌ ಎಂಬಿಜುಲಿಕೊಂಲ ಎಜು ಅಳಿ 
ಜವ ರಜಉಲರಿಖೌಲಿ: ಕಂ 



ಎ 

ಇಲ್ರ5 ರುದ್ರ ಇಯು ಹ್ ಅಲಿದ 

ಲಜಿಅಡನಿ 

ಈ ಜಶ್ರಾಯಿ 

4 ತಾಡಾಜಾ.... 

ಎ ಅರೊನಿಆಿಲ್ಲಿ: 

ಕ ೪ ಡೆ 

ಛ. ಅ. ಜಲ ರ9ರಾೋಲಾಶಾರಂಯಿರ್ 'ಬಿಬ ಜಲ್ದಿ ಬನದ ಜಟ ಬಿ 

ಅರಿ) ಬಲುಾರುದಿ ್ರಇದ್ದಿಬು. ಅ :ಅತಿಜಾಜ್ ಅಲಿ ಬರು 

ಖುನಿ ಜ್ವಿಖಾಲು೫ ಔಣ ಅದಿರಿಹತೆ 'ಇಬಲಾರುಜರ ಜಾಲ್ಲಿ 

ಅಶಸೆರುಳುಖಜಾದಲಯ್ಲುದ್ದಿ ರಿರರುಅ-ಜಮ್ಸಲಿ್ದ "ಜಂ: ಲರ ದಿಅಸರಿಲ್ಲಿ 

ಆ. ಜ್ರಮಿಖಾ್ಲಿ ಅಅ ಆಂತ ದರ್ದು ಎಲ್ಲವಿಯಣಸನಿಕಾುಜಸಲ'ಅಬೂರ ಆಸೆ 

ಜರು ಠಯಜುಅರಿಕುಜೊಬೆದ 'ದೃಜ್ರಲ್ಲಿ'ಜಲಿಲಿಲ್ಲಿ ಇಯಲ್ಬದಶ್ರಿ ಲಾಯ 

ರಾಜಗೊಬೆ ಅಲುಂರೆ ಅಲ್ವ ಔಶ್ಲುಲ್ರರುದ್ದಿ ಬುರಲ-ಶಬಿಕ್ಲಿ ಉುಲಾರ್ಂಲ್ಟಿ ಐ 
ಉ್ರ. ಶಾಸರುಂ ಲಿಲಿ ಅಲ್ರೀಯಜಾ ಅಖುಅ ಉಂ ಇರರು... ಇಡಿದು 

p ; (4 ಅಅನಿರುೂಣೊಬಿ ಇಬುತರ ಕೆ ಖಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಕರ ತೆ ಈಡ ರಃ 
ಲತಾಗೆ ಬಳಿಕದ ಬರಾಗರಾುತಲಿಕ್ ಉಂಟಾರಆಡಿಲಿ ಅತ ಓನ್ಮಿ 

9೬. ಜಡಿ ಜೌ ಗೆ ಬಜ್ಜಲಲಿತಿ. ಕಿಸಿ ಆನತ ಬಶ್ರಣ ಜೌ ' 
ಅರ ಉುಯ್ಯಾವಿಜೆ ಠವಅಜಾಗೊಿೀಿ ಇಲಲ ಉರ ಈಖ ಆರಿ 

saa 3 MN ME Sa ಅಕ) ನಾ 3 ಜದ ಶಾಧಿ ಜರ ನ ಇಜ್ರ೨ಲಿತಿಕಖ ಎಕಾ ರ 

ಲ. ಜಾಲಿ ಔಜಳೌಿಜ ಕೆರಿ ಮಂಜಾಔ6. ಆಲೆ ೮%ಉಕುಂಗಂಬೊಣಯಿೆ ಉಟ್ಕಾ 

೮೮ರ ಲದ ಉದಿಾಂರಳಂಟಿ ಬು ತಬಲಾರುಯಿಕಾಕೊಈಿಎ ಅಶಾ 

ಡಿ ಉರ9ಉಾಐಕ ೮೦ಗೆ 95ಖುಖಿಜಲಿ ಆರೊಲ್ಬ ಸೆ ಅಶಾದಿ ಅತ 
ಇ: ಕಾದಔಿಂರಕೆ:ಔ ಎಲು ಛಖ್ಯಾರಿ ೨9ಎ. ಅಣಜೌಬುದ್ಧ ಬ್ರಜಕ್ನಾಜವಿಕಾ ' 
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. 

ಆ 

"ಇರು ಜಹಾರ ಯನ್ನ ಕೊಟೆ 

ಅಬ ಅಕಿರಂಜಜಿ ಘೌಜೆಜಃಡಿ: ಬಾಲಾ ಬುಲಿ ಅಜಯ ಅಜಾಲ್ಲಿ 
*ನುೂಜುಃ ನಿಬಿಲಾಯ ಇರುಲಾಯಲಿ ಜ್ರಲಿಳಲ್ರ ರು ಇಲ ಐ೮ಜಲ 
ಲಿರು ಜಣ ಬ್ಲ ಬರೆಂ ಈ. `ಕಿಡಿ ಬರಲೆ ಶಾಪ ಅಉರಿಲಾ ಔಖ? 
ಬರ್ಮ ಬಿಲ್ವ ಆನ ಬಿಜುಖು ಆದಿ 8ಬ ಅಲುದಿ ಶುಠಜಅ ಇ 
ಉಶ್.  ಕ್ಯಅರುದಿಬರೆಅಖಜಾಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಜಕ್ನಜಲಿಕುಆಖಬೊಯೆ $ ಉಸೆ 
ಲಾತ ಇಜುಆರಿಕ್ಖಾಧ್ರಿ ಆಂಫ ರಲ್ಲ ಈರಿ ಎ್ದಿಲಿಬಜಾಬಿಕುಜಿ 
ಅಬೆ ಅಜರ ಪ್ರಣ “ಜರಿ ಅಳೆದ ಇಲಲದ ಅರಿತೆ 
ಖಾದ್ರಿ ಯಾಂತಿ ಜಯ ಈರಿ ರಿಷ ಈರಿ ಬೆಲ್ಪ FE, 
ಕು: ವ ಯಿದ ಧೀರರ ಅಶಖಾಜಾಲಿಜಲಿ ಅಶಾಜಾಲ್ಲಿ ಠಿ 
ಅಳ ಇರಆಗೆಲಿಅ ಅಲಾಲ ಘಾಜಿ ಅರು ಕುಬಲಿ ಶೆ 
ಜರ ಅಲವಿ ಈಜುವ ಹಜಿಲಿಲ ತಉಪರಲಿ. ಅಜಖಬುಕ್ದ 
ಫಜುರಿ ಉಲಿಲಿಂರಿಕುರ ಈ “ಪಾಶಾ ಅಣೆ ಹಗಲ್ರಲ್ಯೇ ಬ್ರಯುಲಿ 
೦ ಉಡದ. ಇಚುಾಯಜಾಾಲೆ ಇಲಾನಆರಿ ಕೊ ಕಾಕ್ ಜಿ 
ಪಯಿದ್ಧಿಯ ಇಯಅನೆು' ಲೀಯ ನಿಜಬಿಲಿ ಜಬ ಅಶ ಬಾಯ ಲಿರು 
ಜಾಲ 'ಬ್ರೆಜಿಲ ಬಳಲಿ ಹ್ ಇಐಜಿಆಟ ಅಮುಜೂಬಿಖಲ 

ರ್ರಿ ಫ್ರಕ್ಞಾಲಾಆಸ ಡ್ರಲ್ರಾರು pf : ತಿರ ಉಜಾರ್ಯೂೂರರ ಕ್ರ. 
ಸ್ರಿ ಲತ“ ನಿರತ ತಲ್ಲ? ಜುಂ ಡಿ 

ರುಲ್ಧಿಜಾಯ ಇಬೂರನೆ. 'ಜ್ಞಅಅಆ. 



ಕಃ 

| ಎಲ್ರ ತೆ ಬುನ್ಸಿ'ಇಯ ಳು ಅತೆ ವಿಜೆ ಕು 

ಎ ಅರಲಆೆಷ್ಟಿಯಿ 

ಬಲಖಾಾಶಾಬಿ ಭುರೆ ಈ ಸಮುಲೀರಾ ಎಲ್ರಠಿಬುರ ಜ್ಹಾರವಿಖಾಜಾದ್ದಿ ನಿ ಇಂ 
. ದ್ರಿ.ಎಧ್ಧಿ ಉಬಿ ಬ್ರಮಿಜಲ್ಲಿಳಐ ಠಂ ದ್ರಿ ಕಲದಲ ದೆ 

ಲಿ. ಎಲ್ದಿಚನಿಲಿಮಿ ಜದ ಕಿಲ ಲಿವಿಖಲಿಖ ಆನಂ ಅಶಾ 
. ಜ್ವಲಾಬೆ ವಿಪಿಜಬಿವಿಬಜಾದಿ ಅಶ್ ಅಅ ಶು ಜಾ ಢೂ ಆರರ. ಬ್ಲಡಿ ' 

ಇರಾದಿಜಅಲ್ಪ ಇಲ ಐರುಾಲೂರಿಔ ಉದಾರ ಜರಾಲ್ಲಿಆತ ಶಾ ಡಿಡಿ 
ಉಕುರುರಾಅಣಿ ಜರಿ ಜಲಾಲಿ ಉಪ್ ಬತಕುಲ್ದಿರೊಯತೆ. 
ಜಲ್ಮ್ ಬುಜಶಿರಿಗೆಲ ಲಿ ಅಂ ದಿಜಶಾರ' ದ'ಿ೫ಎರ ಆಜ1೮8. 

“0 ಈ ಅಯ ಲಲಿ? ಬುರಾಃಜುೂನಿಔ ಜ್ಞುದೊರಅಣಿರಿ ಇನಿ ಆಂ 8 
೪. ಆಲ ದಿಯು ಅಳು ದ್ವಯಂ ಅದ ಅರತ: ಪ್ರಣ ಜಣ 

ಲ ಘಿ 

ಅಲಲ  ಜಾರುಲಿರಔಿಒ2ರಿಲ್ಲ ಕಲಳರ್ದುಬಡೇಆಸೆಲಿಲ್ಲ ಖರ ಅಜಾಧ್ವಿ: 
*ಬುಡೊಲ್ಲಣ ಲಿಬಬಿಿಬಂಯಂವೆ ಇರು ಜಾರಅಅಾಜಾಔಯಿ ಐದ್ರೀಣೆ 
ಶಾಅಖ ಅಬಿಜಾರುಲಿ ಉತ್ ಬರಲಿ ಜದೆ್ರಐಂಲಜು. ಬುಖತೆದ್ರಿಕಲಾ | 
ಜ್ದುಖಿ ಎನ್ನಿರಿ ಕಬಾದಿಯ ಆರೇ ಆತೆ ಇನ್ಪಿಣಂಿ' ಈಯಿಬಲಾುರ ಜುರಣಸೆ 

gy ಅ ಇಲಾ ಮಿಕುಲಶು್ ಉತೋಂಜವೆದೆ ಅಲಶಾಯುದ್ಧಿ ' 
ಅರ್ರಿಖ ಅಖಂಡ ಹಿಲಿಬಿಹಗೆ ಅಜುಂಂಉತ್ ೮೮೮೫ 

ಘಿ. ಬೊ ಅಳಯ ಎಂದಿದು ಖಣ ಔಯಿಳ್ಸುಯಿ, ಅಲಿ 8 
ಬರಿಖಲುಂಲಿ ಉಬಾರೆ್ಯೂಲಿಖ ಔಲೌಬಿ ಅಿಲ್ಲಿಲಿಕೆ ಔನ ' 

ಈ. ಅರಿ ಅಲಲಿ ಅಘ ಬಜಾಲಿಂಎ 658 ಶಿರಾಜಕೆ ಆಯಿಜಾಲುಅ 



a 'ಆರಲಿದ್ದಲ  ಅಯಜುಜರಿದೇಕಿ ದಳ ಈ ಆದ್ರದೆ' 118 

ಅಡಿಯ ಕಠಾಶ್ರಾಲ್ಮಿಬೊಲುಈ . ಜಲ ದ್ರಿಶ್ರಉುಲಾಲಾಜಗೆಲ, | 

೮. ಅಬ್ಬಲಘಿಆತೆ 99 ತಲಿ ಇಲಲಿ ಜಆರಿ ರಿರ.ಐರಿ ೪೦೮೮೬ 

; a ಈಯಿಈಯಿ ಖರ ಅಖಾರ್ತಿ ಜೌಯಲಿಆಸೆ ಔಚಿಚರಂಅಜ ತ ಆಜ 

ಇಲು9 ಅಡಿ ಬಲ ದಿತಿ ಯಲಿ ಬುಲುದ್ದಿರಯಆತೆ.. ಔರ ಾಂಉಜಾ 

| ನಾಗೆ ಬಂ ಬಾಡ್ಬಅನುಲ್ಬಲ್ೆ ಲರು ಬಜಾಂದಿಆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಿಜು 

ಆಂ. ಅರಣ  ಔ್ರೆಎಳೂುಲಲೌ ಅಜರ ದ್ದೆ ಜಚ್ಪರಿ ಜಾ 

ಸ .ಅಕುಬಿಜ ಇರೆ. ಜಜ್ರಲಿದಬಿ ಯಲ್ ಜು 9 EE ಶುರ ಅಲ್ಲದ 

ಅಮಕುಅಬೆ ಅಬಾಲ ಜೆ ಅಂರುಜ್ ಜ್ಞಲಕುಬಲಬ ಬರಲಾ ಶರ್ಮಾ 

6೦. ಇ ಅರರ ಅಲ್ಲರಿ ರಾಆಸ9ಬೆ ಪುರ್ದಿನಯಲು: ಜೆಎಣಔಅಲುಆಸೆ 

ಉಲ್ ಜುಖತೆಯಲ್ಲ ಲಲಾರುಂದಿರು ಬುಖಶೆಐಲ್ಲ ಔಔಬ್ಸೆವಬೆಕುಲಿ ಈ೬ 

ಅನಲ ಎಲ್ ಬದಿ ಬುಬತೆವರಔಕು ಜಲಜ ಬುಜಶಿಯ ಬಲಾುಾುೂರಿ 

ತಾಡನ ಅಲಲಿ ಇದ್ದಿ ಜಾಜಾಂಡ್ತು ಬಿಜಿ ಇಲಿ. ಅಮುಳುಅಲ್ಲಿ ಮಯಲ ಈರಿ 6೫ 

ಅ ಅಕಾಲ! ಅಶುಲರಿ ಜಿದೇಭಿಅಗಸರು ಟು ಭಿ 6ಐ ಅಸೆ. ಜ್ ಅಳ 

"ಲ್ಯ ಅಜಜ ಸುಲಿ. ಟೂರು ಆಅ ಬಲುಈ ಶುಲ ಲಿಚಿ ರುಬು 

ಲ. ಇರಿ ಆಲ ನರಿ ಆ ಖಾಜ | ಅಯಂಲ ಬುಮಿಯರಅಾಶಾ$್ರಲಿ' 

ಈ ಸಆ೦ ಜೌಿಔಲುನಿದಿ ಇಲಿರುು ಜ್ರಲಾಂಂ ಖಿ ಠಜ್ರಾಜಕ ಅಶುಜರಿ. ಜಜರಿಲ 

ಆಜಿ ಅರರ ಔಿ:ಅಾಅಬಟು ಅಡಿಯ ಬ ಜು ಔಲ್ರದ ಅಂ ಜ5ಲಿ್ಲ 

೫ ೪೪ ಡೌ 



ಇಲ್ರರಲುವ್ವ ಐಿಠ್ಫಿಜರಿಡಿ ೩ ಆಖಿಶಾಛಿದ್ದಿ 

ಬು ಅ 

ಆಶ್ರದಿ. 

a ಆ೮95ತಲ್ಬದಿ. 

y 

ಇಯೆಲ್ವಬೆ ಪ್ರಟನ್ನಾಬವಿಕುಣಿಾಬೊಡೆ ' ಅಘಕುರು5.್ದಿ ಯಾಜಾಡಾಂ 

ಲೂಜುನ್ನಿರನ್ನ ಆ ಛಿನ್ಷಿಬಕಳಿ ಅಫ ಡಲ ಲ್ರ ಅಲಿಯ ಟೆ ಬಾರೆ 
ಅಬುಲಿಂಅಅ ಬರಿಶ್ರಬರ ಆಲ ಲ್ಲ ತರಲ್ಲ. ಅದೆಜಿಬ ವಿಜಜ್ಯಾಟಲಿಕುಜೆ 

ಅಬೆ ಇದಿರ 3ಐಔ' ೮ ಜತಿಲುರ ಶುರ ಬದಲಿಲ್ಲ ಅಗದಿಲ್ದ 

ಮುರ ಕನಾ ಜಾರ-ಆಸರಿಲ್ದ ಐಳಔರುಲಿಲ್ಲಿ ಅ್ರಿಲಲ್ಲಿ ೨ರಾಲರಿ 
. ಬಿಪಿಜಾಲಿಕಮಿ.:  ಅಲ್ರ9ಲಿಆರಾಖಶ್ ಜುಢುಖಾಧ್ರಿ ೫೮೮9 ಅಜಾ ' 

ಅಶಾ ಸ್ ಅಳ ಆಲಜಲುಕುಖ್ರ ಔರಿ ಅಅಜಲಿ ಜ್ರ್ಷರಿೀಬಿಖಸ ಆರಿ 

ಶ್ರಜಿ*ಲ ಲುಲಿಲಿಅಾಲಿಯಿುದ್ದಿ ಜಬಮಿಲಿಲಳುಳಾ ಅಶಖುಡಿ ಲೆ 
ಬುಜುಂಜಿಗೆ ರವಿ ಜಾರೆ ಡಿ.30 ಅಜುಅಲಿ ಆಯನ ಆರಿರಲಿಲ್ಲ 

ಕಲ ಇಲಿ ಲಾಯ್ ಉದ್ರಿ ಇಲ. ಬಿ ಜೊರುಡಿಅ್ಯಾ. ಭರಿ 
ಅಂಜ ಆರಿಆತೆೊ9 ಬರಿಂ ಖಲು ಜಲದ ಲರು ಸಾಲ 

ಕ್ರಿಲಾಸ್ ಎಲ್ಲದಿಎ ಸಮುಾಚೆಕತೆ ಈಶ್ಯಾತ್ರ ರಾಬಿ ಜಾಅರಿಖುರಬಿನಿ ಜರ 
ge: ತ ಅ ಎಲ್ಲವಿಬಲಿ$ಆವಿಕುಖಸ ೨ಬ ಜ್ಞ ಜಮ 
ಅದೆಬ್ಬಿಬೆ್ರ ಅಜಾಜಲಿಕುಆೊಬೆ  ಅಹೋಜಿಲ ಜಾರ ಕುಲಿ ಬಳರುರ 
ಈಶಾ! ಜಾ ಎಲಾಲಿ? ಉರಿ ಅಲ್ಫಿಜ ಆತೆ ಅಲಾಬಿ ಜರುಂರಟಿ ಲ್ತರಿ 
ಭಲಿ. ಅನಲ ಯ ಉಚ ಔಜರಂಲರಾಂಯಡಿ 
ಬ್ಅಉಯಣೆ ಊಂ ಧಔಲುಚ*ಡೆ ೨2 ಬಬಮಿಬಂ ೫ಬದಕ್ಲಿಆ ಇಜಾಚೆ 8 
ಅುಖಿಯದ್ರಿ? ವಿ ವಿರು ಅ ಶಮುರ ೨೫2 ಲು ಅ್ರಲಿಘಾಬಿಖ ಜಿಲಾ 



€ 

ಕ | 

ತ 

ಲಿ. 

ನಿನ ಛ್ವಲ್ಪಬೆಲಿವಿಂತೆ ಈಜಾಡಿ ಬುಢಾಜಾಸಿ ಆಶ್ರಯ: 745 

ಅಖರುಸ್ತಾಜಳಿದ ತ ಇರಾಲಟರಿ ಔದಬರಲಿಎಜಾಾತಿ. ಜದ 

ಐನ: ಪ್ರರಿಅಯರಉಾಲಿಎ ರ ಬಿಂಅಾಅಲುರಿ ದ್ರಿ ಲುಬಬೆ 

ಭಿ ಜರ್ರು: ರಂ ಕ್ಷಿಕುಾೂಯಲ್ಲಿಲಿಕ್ಸಾಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೀಗ. ತಲ ಎರಿ. 
ಇಕ್ಕೆ ರಿಖಅನಿಬ; ಶ್ ಇನ ಭಯಾಲಾರುನ್ತಿ ಆ ಡಿ 

ಜಾರ ಎದಿ 05.೧ ಆಗೂಾಲ್ ರಚಿ:ಜಾಛೂಯಜಾ-: ಲಿಆರೇಲ್ಲ 19 
ಆಲೂರರು ಅಲುೂೂಅುರಕ್ಷ ಉುಜ್ಜಅಜ ಜ್ರೌರರಿಕಲ್ಟ 99೮ಂಜುಜ90 

ಖಳ ಲುಲೂಲ್ಬಢಿ ಆತಿ ಜ್ರ ಜಗೆಕುಲಾಖಿ ಭಿಶ್ಪುವಿೀಲುಬ ಜಾ ರಾಜ 

ಕ್ಯರಾಜೂಯಿ ಲದ ಇಲಿ ಸಿ ವಜೆ ಟುದ್ರಿರಾಬಿಜೆಅ ಬುಲಿ ಲ್ರಚಾ 
ಲಿ ನಹ. ಲೀಬಅ ಲೆ ಬವರ 'ಬದಿಅರಾವ್ದಿಜೆಲಲು ಅರೆರದಿ 

ಅಔಖಉಾಲೂರದಿ ಜಶ್ತುಖು ಬಲಾ ಬಿರ ಅರಿ ಜಿಯ್ಯೂಬೂರೌ: ಅಲ್ರಾಜಲಿ 
. ಖಾಡ್ ಅಜ್ಜರ ಬರಿಂ ಶೌ. ಲಿರುಜ್ಟಡಿಲಔ ಕೆ ಅಮಿ೫ 
ಅಲ್ಲಲ್ಲೀಶುಲ್ಲ ಈಖ; ಲೊಲಾಈ ಅಖಅಿಯ ಠಂ: ಅರ ಬೊಯ್ ಆಕೆ 

ರಜಿ ಉಡ ಲಿಲಿಲ್ದಿಖುರಳಿಆಗಿ ಫಿಬಿಖಿಕಲ್ರ ಅುಇರಾಆಶಾಯಿಖ್ ಈ 

೦ ರಿ5ದ ಅರಾ ಯಲ ಲ್ಲಾ ಅಯೆಯ ಅಜಜಿ ಜಮಾಳಿವು 

ಕುಖೊಟಿ ಖಾಲಿ ಶುರ ವ ಅರ ಈ ಲಿಂ ಬೌತಡವಿ. - ಲೀಕುಣ 

ಅತದ್ರಿಕಸ ಇರಿ ಕಾಲಲಿ ಇಲ್ಲೆ ಲಾಜಾ ಜಾರ ಬುಖಬುಮಿಂಜು ಲ. ಅಜೆ 

ಇ9 ಆಸೆ ಬಲಿಳುವಿಂಯಜ್ ಡಿಬ್ಬಿ ತೆ ಆಜಾಜಾಲ್ಲ ಸ ಎಜು ಶು 

ಆನೆ ೨ ಇದ್ರಿಸಾಜುರರುಳಾಜಾಜ್ಟಾ » ಇಪ ಔ ಐ ಗ್ರಿಚಲಾಉಾಜಾ್ಯಿ ಜಾಈ m 

ಪ್ರಿ 

ಅಳುವಜನ್ಯ ಜಾಡಿ ಇಗೊ ತುಜೆಂ ಹತಾ 5.ಲಿಜುಶು ಅಜಾ ಅಜಾತಿ 
ಸಿ ಎಮ್ಮ ಎ ನ ಜಾ || 

ಢಗೆ ಇಂ ಲಾತಲಿ ಉಂಬ ರೊಂ ಕೈಿದ್ಧಿತಾ ಶಾಲಿ ಅಚುರುಉೊಣಿ 

ಇಲಸಬಲಿಡ ರಾ ರಿಖುಬ ಸ್ವಲ: ಈ ಸ ಉರ $ಔಜುದಿ ಅತಿ 

ಆಗೆ ಭನ ಬಾಶಕಶೌತ ಜತೆ ಎಶುಬ ಬಳ ಕಶ್ಸುಲುಲಿಖುರೆ ಘಬಿಲಿ ಇಲಾ 
» ಗ್ಸ ಸ ಕ್ರ ಜು ) ವೆ ್ಯ್ರಾ' 5 ಮ ದಿ. ೮೨೦೮0 ರ ಅಲಿಯ ಜೆ ಅಸಲಿ ಐ: ಅನೆ ಬ ಆಲಿ ಜ್ರಲಕ ಕ 

ಅಶುಜಾಯಿಜಾಜಾಲ್ರಿ ಆರ ಅಕ್ಷಿ ಸೇಕ ಉತರನ ಅಧಾ ಬಾಾದಿಲಲ್ದಾಕ್ದಿ 

ಲಿದ್ರಿಸ.ಉಯುಲ್ಲಿ “ತಿಎರಔರಲ 6ಲಿರಜ' ಅಲಲ್ಲಿ ಪರೇ ಕತಿ 

6೫/2೨. ಈಯನ್ದ ಪ್ರಿಜತಾದೆ ವನಿ ಆಲಿಕೆ... ಪ್ತಿ ಖಲಿ ಆಲರರಿ 



74601 

೫%) 

;ರಿಕಾಹ ಲ್ರರೋಜಜೆ ಲತ ಭವಿತಾ ಅಬಬ್ಬಬೆಪುಬಕ್ನಾದಲಿಳ ಜೆ | 

ಅಜೆ: ಅಲ್ಪರ ಶಾಖೆ ರಿಕಿ ಅಸೆ ಮೊತುಕ" “ನಕು ನಔಜರೆ 

ಅಚರಿ: : ಲೊಜಾಬೆಲ್ಲ ಜನ: ಬಾಲೂಯ ಹವ ಗೊಬೆ ಉದಾಡೆತ್ದಿ. 

ದರಾ ತಿಐಆಗೆ -ಆತಲ್ಲಾ ಸೆ “ಕತರ ಲು). ಘಜತ್ಯಲುರಂ ಅಜನ : 
: ಲಅಜಾಕ್ಸುವದಿ ಅಲ್ ಇಖುಬವಿ ಖಲಿಕ್ಜು.  ಸಈಔಬಲ್ಲಿ ಜಿಡಿ 

ಆಲ್ಲಿ ಆಣೆ 

ಆಯಿ ಅಲಾಡಿ ಅಶಾಡಿ ಲುಲಂಜೆ ಜವಿಲನಿಬ್ರವು ದ್ನಿ 

೮ ಅಕಢನಿತಲ್ಲಯ ' ಲಲ್ಲೆ ಅದಿ ಆದಲ್ಲಿ ದ 

ಅರಿ ಅಬ ತರಿ ಈಸ ಚಾರ ಜದ ಅರಕೆ ಬರೆ ಅಜ್ರಿ ಹಹಹ 

೨ ಯೆಲ್ಞ ಥ್ರ ಲಔ ಖಾಲಿ 45814” ಅರಿಕೆ ಇಳು ಜಾರರಾಯಔ 

 ಬ್ರಿಭಸಕಾ' ಅಸ್ಕಿಯುರಿಬದಿಅ ಗರಿ ರ ಜಿ ವ. | 
ಲಕ್ಕ ಟ್ ಲಾ ನವ ಖಯಲ್ಲಿ ih ಇಕಿ ' 

Somos ಸಿಎ ಆಕ್ಚಕಾಲಿಉ ಅಬ ಅಲ್ವೆ 

'ಲ್ಯಲಾರೆ ಖಿ ಲಿಬಸಾಜಾನಿ ಹಂಪಿ ಯುಂ ಜರುಖನೌ ತರಾ ಬಲ್ಲಿ 
ದಿ! 

ಈವ ಹಬೆ ಜ್ರ Feces ಹಿರಾಸರಾಜು ಆಡಲಿದೇತ 

ಲತಾ ನಿಲಿ 'ಔರ(ಕು ೯ಥುದಲಾದೀ ಕದ್ದ ಹಲಿ 'ಬವೆಕನಿ 

ಹುರಿಲಖಾಜಿಕಖದತಾಲ್ಲಿ ರ 'ದಿಲೌಬಲ್ಲಿ ೧೫ ಹೊಡೆ 

ಕ “ಮಿತಿ ಬರು ಅನಿರ್ರಯಿಜಂಲುಆ “ವಿಬಲ್ಮಕುಬಿ' ಬಿಪಿ 
ಕಿಯಾನಬೆಲದಿ ಸಔಖಧಿ ಪ್ರೀ ರಾತ್ ಒಡ ೫ ಅಅಔಿದಯದ 

ಬಲಿಜ ಅ ಕುಲಿ. ಕ್ಟ ಅಸಿ ಈಜು ದೌ ಡಳಯನೆ 

ತಾ ುನಾತ್ತೆ ಲಿಠಿಶಾ. ಹಲಾ ಮಾಸಾ 5೫9 

. ಅಆತೊಹ ಫ್ರತ್ರಾಜಶ್ಞಾ ಡಾಲಿ. . A : es 

ಅರುವ ಅ ಅಕಾದ್ದಿಚುರೆ'ಉ ಇಲಾತತೆ ಇಅಬ್ರಗೆ ಅರಿದ. ನ 

ಇದಾದ ರಿಂಗ ಅಲಉದಿಶಾಅತಲಾ ಲ್ರಮಿಜಅಿಐ ಕ 

ಇಂ ಈ ಅಜ್ಯಾಂಭಿತೆ ಅಲಿ ರಿ/ಚಾಲಾರು ೮ರಿತಾಯಲರು ಜಲೂಖ 

ಬವಳಲ್ಲಿ ಅಜಿಬ್ಬಣೆ. ಬೆಲಸ್ನಾಜಲಿಳು ಕಂಜ ಜರ ಈರಿ ಔತ 

ಒಹೋ ಕಟಗಿ ಸ, ಇಹ 

3 pt - 

(ಜಬ ಅರ ಲಗಿ pA EE ಅಕ್ಕಿ ಳುಅಲಸಬ ಶಾಚಿ 

೩ರ 3೫ಾಜಗಸೆಲ್ಕಿ ಇದಿರ. ಔಣ ಲ್ಲದೆ ನಿಜಾ ಅಲಲ 



ಆ ಅರ ಚಲ್ನಿಐ.. ` ಕ್ರಲ್ಪಜೆ ಠಿ ಕ್ರಜಜಾರಿಲ್ದ. ಬುಮಿಲಾ್' ಆರ್ರಾಜಿ. 747 

ಇರಿತ ಅ ಅಲ ಎ ಆರು ಆತೋಬೊಕೆ ತಲ್ರರಾಖಜಿ ರುಡಿ ಜಿ 

ದ. 

. ರಜ ಜಾರರಾಜೌರಿ.. . ವಿ ಬಳಿ ಉರಪ್ರ ಈ ಅಲಿಲಬೆನಿಲಜಿ 

. ಖರ ಅದ್ರೀಗೊಲಾರಕಿ: ಉಶ್ತಾಭ ಅಲ ೫ ಹಲಿ ಲಿಲಿ. ಕತೆ 
ಬಠಿಕುೂರಣ್ ಅಲ ಅಲ್ಲೀ ಜನಯ ಜಲ್ಲಿಲಲಲ್ದೂ 
ರಾದ ಬುದ ಈ ಅಲಲ್ಲಿ ಲಿಬಕುುಖಲಿ' ಅಲಅೂಲಿಔಲ್ಧಾ ಉಂ 

ಜಾರೆಈಾಮಾರಾಂಾ ಈ ಅದ್ಮಿಖಸ (me ಅಪೌರಿೀ ಅಜ್: 4c 

ಅಖಾನ೦ಿಅು ಔಸಿ: a ರಜಾ ಚಲ ಆುಕುಣಬೆಂ 
ಎಖಿಲನವಿಎ ಜಕಾತಿ ಹಾಯಿ ಔ ಅಶುಜ: ನೆ ಅಲಿ ಆಜುನಿಲ್ರ ತ 
ಶಾಥಆಗಲಿಲ್ಲ ಐಜಿ ಜ ಅಲಲ್ಲಿ ಲಈುಕುಖಬೆಯಧ,. ಜ್ಞಲ 
ಇಹ ಉ೬ಅದಧ್ರಿಆತ ಜುರರ್ರ ಅಿಬಅಿಬ್ರಬ್ಯಾಲಿಜಬಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಲಿಐಳಾ ಕಾಸೊಾಲನಿ 
ಅಲಲನ ಅವಿ ದ್ದ ಕಾಶ್ತುಲುವಿ್ಧ: “ಅರುದ್ರಳಿಲಲ ಕಿಖಾಬಿಳುು. 
ರಿಜು ಯಿಲ್ಲ ಅರಿವು ಅಣೆ: 



ಅಯಿ ಜು ಜೆ ಬಿ.ಡಿ 

ಈಐಶಾಣರ್ನಿ 
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 ಅರೇಲಿತಲ್ಲಯ. 

ಷಿ 
~ 

ಈ - ಬಿಜುಳಿದಲಿಬಬ್ಬಿಕ್ಲಾಲ್ಲೆ ಬಬಿಖಿಯ ಇಬಬರ ವೌ ಓಿಜೌಜ 
ೂಲನಿಲುಕುಎಸೋದೆ ರಜಿನಿ i ಇಲ್ಲಿಯ) (ಆ ಇಟೆ 
ಬ್ಲಜದ್ರಟಿಕ್ಲಾಜಲಕುಖ ಬಹ ಜಂ ಬಲೆ ಎಔ5 ಎನಾಕುಖಣಾಬೆ 
ಬಲಿಜಿಎ ಕ್ಷಿಶುಜಿಪ್ಲು ಎಲಿ ಶುಲ ಕುಜಬೆತಲ ಅಬರಿಬಾಲ್ಲಿ ಅಯಾ 

6. ಆರಿ ಲೆದು ಜಿಖಾಜಾಲ್ದಿಇಜ'ಬು ಅಜುಣಮಿತ ಎಂ್ಲರೆಯಾಕುಖಂದೊಟಿ | 
ಮಿಜುಖಲು ಲ| ಇಯೆಬ್ಬಬೆ ಪ್ರೀ ಬವಿರುಖೊಬೊೋಯೆ ಬುಖತೆವ ರುಅಾಲ 

ಈ. ಲ9ಆತ್ದ್ದಿ ಔಎಲಿಟಲ್ಲ ಅಶಾಧ್ಲಿ ಬುಖತೆ ನಂಜಾದ ಇಓ 

ಡ್ಲಿಜಾಂಲು ಬಿಬಸ ಲಿವಿಖ ಬೆವಿಶಾ ಶಲ ಶಾದೆದ್ಧಿ ̀ ಲವಿಶಾದಿ 

ಜಾಲ ಇಲಾಲಾಕಿದ್ದಿ ಅದಿ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಜುರ೬ಜ್ರು ರ ಜಕಾಂದಾರಂ ಜಾಲ ನೆರಿ ಜ್ಞಶಾಸ 

€ ಇ: ಬಿಜಾರಾಯೆಂ ಅಜ್ಖೌಯಿಲ್ದಿ ಜುಲ ಬಲಿಳಿಅನಿಎ.  ುದೆಯತದಕು' 
ಜಿಲಿಕಖಾ ಬಲು ಕುಶುಲಿ bee Ea ಈ ಯಿ ಜಾಜಾಯ ಟೆಲಿ ಅಜಾಲ್ಲಿ 

ಔಲಿಮುಲ್ಲ ಈಕ್ಲು ಅಆಿಖಖಾನ್ದಿ ಗೊಬೆ ಇದಾರಲ್ಲ 4 
ಅಬೂೋಯಖ ಬಿಜುಬಜಾದಿಲು ಲಔ ಔಲಿಖಜಾಲ್ಲಿ ಬಲೆರುಜಿ ಐಗೆ 

ಅಲೂರಜ್ಯಾ ಲಿಜಲಿಜ ಉಖತೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಲ್ಪಿ ಸೊರ ಲ ಅ್ರಲಿಳ ಜಾಲ್ಲಿ ಲ್ಲಿ 

ರಜದ ರಜ್ವ ತಾಯ್ ದೃದಿಲಶಲ್ವ ಇದೆಬ್ಬಬ ಬ್ರಿಬನ್ನಾಜಲಿಳುಖ 2ಜ ಅಬಾ 

9೮ ಆಲ್ಮಿ ಇಲುಲರಿ ಆಲ್ಪಾ ಕಾರಾಯ ಬರು. ಅಲದಿಎ್ಲ 9೮೮ರ ಜಜರಿ 

ಇಲ್ರಳೂಜುರ ಜವಿಬಿಐ'ರಔರಜಿ ಬಾರ ಈಜಾರಾರಲಾ ಕಲಾಲ ಉಲ 



ಂ ಅಕಿರ ಇಯಾಲ ಅದೀ ್ಷೌಖಲಾದಿದ್ದಿ ಅಲುಲಜೆರಂ. 740 

©. 

ಮ ಬ 

ಐಗೆ ಜಲ 6ದಿಔಟಾಯ ಚಲಾಲ್ಲಿ, : ಶಂ ಈಲುಗೊಬೊಣಿ ಅಶನ 

' ಅಲ್ಲನಿಐವುಜಕುಣೊಬೆಲ ರಲ್ಚಅಲ್ಬ. ಭ್ವರಜಾಯಜಲ್ನಂ ಬಾರಿ ಜಿ ಖಸೋಯಿಲಾ 

ಖುಲ್ಲ ಲಳ ಕಾೊಬರಿ ಎಂಜಾರುದಾಂಲ್ಯ ಆರುದ್ರಈಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿಬುದಿಿ 

ಅಂ ಇರಲಿ: ಜುಧಈಜಗಿ: ಇಆಲಿ. ಆಘುಕುಣೊಬೆ ರಿುಬ್ಬೂಲ್ 

ಅಲಾಬೆಐು ಔಎಲಿಿ ಅಅಸಜ್ರಂಯದ್ಧ ಲಮುಳುಳತಬೆಲಿ ಥಖ್ಯಾಭ್ರೊಲಿಲ್ಲ 

ಲ೫ುರಾಣೊಬ ದ್ವಿಜ್ಖುಲ್ರಾಲ ಎಜಿ ಅಲ್ಪಿರಿೀಯಜಿ ಔಬಲಿಿ ಲೆ 

ಕ ಬೆ ಇಲಲ್ಲಿಲಾ 'ಕುಬಿಲಾಜಾಜ್ವವಿ ಲೆ ಲಿಂಬೆ. ಹಿಂಸೆ. 

ಗರತಡ ಬೆಲಿಯುಲ್ಲಿದ್ಣ ಲ್ಯ ಲಿಜಾಜಾವ್ರಿಲ್ಲ ಬಿಲರುಬ್ರತದ ಬಲಿತ 

ಲಗೇಜ್ ಜದೆಲಿ:ಜಕು ಅಾಈಯಾಲ್ದಿ ಟ್ರೀ ಬರಾ ಲ ಳಾರುಈಯಲ್ನಿ 

. ಆ೪ 959೧ ಬರುಢಿದಾಲಾಖಬೆ. ಲನ್ದಿರ ಘರ ಬಾಬಿ 

ಲೂಯುದ್ಧಿರದ್ಲಿ ಜ್ ನೀಲ 'ಅಯಬ್ಟಿಬೆ Pe 5 'ಬೆಂಚೆ 

ದುರಅಂಜೆದ್ದಿ ಇಲಿಲಾ5 0 *ಲಾಲಾಯೆ ಜಯತೆ ಇಯಲರುಲಾಳಾಈ 

ಅ ಎಂಡ ೊಬೊಗೆ ಲಾಜಾಸಯಿ ಲಇಲ್ಮಿಬಾದ್ದಿ ಎಡೆಬ್ಬಬೆಪ್ರೇನಿ 

ಬಿಜ ಬುಖಔಖ ಆಅ್ನಲುಲ್ದಿ ಅಣೊಮುಬೆಕರಿ “ಟಾ 

 ಔದರೊಯಿ. ಮಿತಿ ವಾರುಣಿೀಬೊಡೆ ಲಾಯ ಈ ಅಕ ಜುಳು 

ಈರಾಃಜರುರೂಂಣಿ ಔರಾದ ಎದಿ! ಈ ಅಜ್ಜಂಉದೆ ಕುರ ಈರಿಜ್ 
ಅಸೆ ಈರುಲ್ ಉಧಿನ್ದಿಯಲ್ ಅಂ ಲ್ರವಿತ್ಂ ಇಜಂಲ9. ಬೆ: 

ಅಯಿ ಆಶಾ: "ಏಳು ಈ ಉದ್ದಿ ಪ್ರಜ ಬಿಜು ಲ ಲಾರೆ ಯಲ್ಲಿ ಅಅ 

0೮ ಜೊಬೆಜು ಬಟ ಆಲೆ ದ್ವಿಜ ಲ್ಗೆ ಅಪುಶಾಬು: ಆಈ ಉರಿಯ 
ತ ಔರಿಸಉುದ್ರಿ ಲಾಶಿಬದೆ ಬಳಪ ಆಹೆ ಹೌಯಹೆರು 

ಕಕ: ಹಲು ಎರಕ 'ಅಂಮಿಔಲವ ಖಿಲಾ. ಆ9.ಉಉ 'ಕುಶುಲಿ 

ವ ಖಾದಿ ಈ ಬಿಳಿ ಬಾಲಿಬಧುಲ್ಲ ಇಡಿರಿ ಬೀಅಐಸಜದೆ 

ರಿಜ್ *ಈಶೌಜಿ ಕಾಲ ಲಂ: ದತ್. 'ಅಕುಲಬದ್ವ ಬಲಖ್ದ್ವ 

೮ ಚನುಥದ್ಷಿ ಬಲು ಮಿಂದ ಲ ಈಜಾಆಅೊಬೊಂ ಅಲ್ಲಿಯ 

ದಡ ಕಜ ಆಬ್ ವಲದ ಅತಿ ರಳುಳಣಬೊಡಿ ಅಂ 

೮ಜಬರಿೀಯೀೆ ಬ೫್ಮಾಲ್ಬ ಅಶ್ಪಾಳಃ ಲ್ಲಶ್ರ ಘಳಾಳುಳಂಬ ಮಲಲ 
ಮ Vvvy ಈ” 



750 ಆ ಅಕೆಲಿತೆರ್ದಿರ. ಅಯಿಕುಣ ರಿಔಆ ಔಯ ಲ್ಲ ಬ್ರಜಾಣಿಹಿ89 2. 

ರಾಲ್ರ 

ಅಬ್ಬ. 

gy 3 

ಅಬಾಅುಲ್ಲು ಕ್ರಿದ್ರಿತಿ ಆಲಲಿಳುಳಗೊಬೆದ ಜ:ನ್ಸಿ ಇಬಾದುಬೆ ಹ್ಹರಿ 
ಲಿಲಿಲಸೋಣೆ ಅರುಈಅಲ್ಧಾ ಶ್ಲುಅಳುರಂಅಜ್ಣ ವಿ೭ ೨ ಶಲ್ರಅಾಜು ಲ್ರಜಸೆ 
ಲಜುಜೊಬೊವೆ ಅಆಸೆಲ್ಫಿಶ್ರಾ ಶಿಕ ಜಳುುಲ್ಲಕು: ಅಳು 
ಅಬಿ ಅುಲ್ಲಇಯಿಕ್ಕಿ ಲಿರಾಶಾಡಿ ನಾನೆ ಲದ ಎತ್ತಿ e 

ಜುರೆಬ್ಸವೀತಿೆ ನಿಲ ಲ ಉಾಆಕಾಲೊಯ ಉಔಲ್ಲಯಿಲ್ಲಿ ಮಿಕು ಆ 
. ಯಜು ಇಜಿ'ಅುಲಿಖ್ ನಿಖರ. ಆಟ್ ಆಲಿ ಮಜುಂಸೊಲೆ ಕುಳ ಜಾ 

ಕುಖೋಟೆೋಯ ಲ?ಜ್ಜುಜಾಶೌಆಗೆ ಶುರೆಲು ಬಜಾಜ್ ಮೀರ ೂಜೆಯ ಲ್ನ 
ಅಲಿ ಬನ್ಪಿಲಿಜ್ಲ ಆಆಲಕುಣೊಬೂದ ಕನೂಜ್ ಪೌಜ್ 
ಕ್ವ ಗೆಯ ಲಿಕಾಕುಆಕೊಬೊಂಹ ಅ್ರರಾಶಾನ್ಷಿ ನಂತೆ ಐಜಿ ಕಾಖಾರ್ವಿ 

ಲಯ ಇಅಆಸಲಿಡ. ಅನಿಷ್ಠ ಅ ೧ಡಂಾಗೊಬೆ ದಿಲ್ಲಿ ಜರ ೨೮ 

ರಖಾ 3೦.2 ನುಳುಂಗೆೊ ಬೇಡೆ ಭಾ ವ. ೭ದ್ವಾಜಾತಿ 

ಅ೮೦ ಲಆಲಕಾಳಕೊಬೆ ಕುತ ತಳಾ ಆಕೊಬೆಂೆ ದ್ಛಶಾರು ಈ ಈ 8೦ ಶು 
ಅಯ ಅಲಾ ₹೮ ಜ್ವರಿ೪ ಶ್ರಾಖೂರಾಜಲ್ಟಿ ರ ಆಶ ಜಾ ಆಲದ 
ಅಅ 2೦68 ಅಂ ಲಿಕ್ಜಲಾಬಬ:  'ಜೆಲಿಜ?ಲಿಖಜಾಲ್ಲಿ ತಿರುದ್ರಿ ಶಾ 
ಖಾರಾ ಅಅಂರಿS ಶಾದಿ ಇರಿ ಬಲಲ ಜೌ ಲಾ ಖಾಜಾ9. 

[3S] CE ಆಿಗ್ರಿಲಡುಖು ಎಂದಿಲ್ಲ ಅರ ಘಾಲಾ 
. ಯಿಶ್ದಾರೊಂ 9೦ ಊಲಾರಐ. ಇಲೆ 'ಓದ್ಧಿಅರೇಂಯ ಮೊದ ಚಾಲ್ಗೆಲ್ಲಿ 
ತತ ಅಜ್ಜು ಬಿಂರಾಲೆಲ್ವ ಘೂ. ಲಿಜ್ಛಾಹೂಲುಕಿ ಇಲ್ ಬನ್ನಿ 
ಲಾರಾ ಬಾಶಾಔಲ್ಯ ಬರ ಆೌಷ್ ಆಜಾಒತಿಅಂ ಬೂರುದ್ದ ತುಜಿ 63 
ಅದೆಲ್ಲ ಜಾಡು ಬಲಾಶಾಢ ಬರಾ ಬರು ನ್ಷಿನೂಯದಿ ಇಲಾ ದಿನ್ನಿ 
ಅಕುಖಣಿಬುದ್ರಿ ಕಖುಖ ಬಲು ಬಿಶುದಿ: 

'ಆಕೊಲಿತಣ. ಜನಿ ಆಳೀಗೆಲ್ದಿಬಕು ಕಮಿಂನಿ ಬಜೆ 
ಅಜ ಬುರತಿಖ ಜವಿಭಖು ವ್ವಬ್ಬಾವೌರೆೇಜ ರಾರಬು ಬರು ವರ ಅಜಣ್ದಿ 

ಆಈಕುಣೊಬೆ ಅತೆಬಬೆದಿಲ್ಲಿ ಬರಿಂ ಕ್ವಿಜಾಬಕುರಿ ಇಅಬುರ ಸಲ್ಲು 

Nie a ್ಸ್ಟರ 



ಇ. ಜರೇೇನತಲ್ಲಿ: ಇಯರುಆಸರಿದಿ ಆಗೆ ಈಖಶಾಲಿಲ್ದಿ. ಬ್ರಜುರಾಹೆಕೆಕಲ. 751 

Cs EES ೮೭ರ ಈಬೆಬು- ಅಬಬೆ್ಲ ಜಯ ಬ್ರಮನಿಲ ಬಂದಿ 
ಎಜಬುಕುಯಿಲ್ಲಿ ಜು ಅಡು ಇಲಲ ೭ಅಲ ಲಿಖಿತ. ಬಳಿ ೮೦ ಲಔ. 

ಅಜಾರು.ಬಿಡಬಿ್ಯ ನಿಖತಿ ಎಂಗ ಅ್ರರೆಖುತಯ ಅಜ ಅರ್ರಿಅತ ಅಲ 
5ರ ಎಡಿ ಿಖಖಾಖಾ್ಳಿಜ ಅಲೆ ಅರಿ ಬಳಿತಬುಲ ರ್ಲಿಖ ಅಳು 
ಮಿಕೆಕ್ಞುಯದೆ ಓಜುರುಗ ಐಲ. ಬಜ ಅಖ್ದೂಬ್ಬಲಿಐಬಿ್ಲ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ 
ಎನ ಆಂದೆ ಜತಿ ದ್ರಿ9ಲ್ದಿಬು ಆಜೆಬುರು ಜಲಲ ಜ್ ಜಲ 

ಅರಾಖಾನಿ ಜಲಿಲ್ದ ಲಿಚಿ. ಲಿಜುಬ್ಲಾಕ್ತಿಎಬಿಜ] ಅಶು] ಜುಂ 

ಬ್ರಲಅ 32 ಆಖ ಕುಿನಲೀಣೆ ಅಲಿ ಲಿಲಿ ಜನಿರಲಂನ್ದಿಿಚ್ 60 
ಜಎಜಾಹುದಿ: ಅಣುಬಿಂಿ ಖಾ] ಸಾಗರ ಶ್ಲುಖಾಬಿಜ ಬಿಲ 
€ಇಲ್ಲಿಕು ೬೫ ಬರಾಜಾರಿ ಜಂಲಮಿಜಮುಲಾಲನಿ ಬ್ರರಿಳ ಪ್ರತಿ 
ಜುರಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಡೆ ಮಿಕರುಲ: ಅಉಲೂಯಕಜು ಅ ಆಅ ೫೮೪ ಲು 
€೦ಲಿರುರಿ ಜ್ಯಾ ರುಂ ಲರು ಆನಬ ಅಲ್ರಿ ಜಿಬಿ ಜಿಮಿ ಆ ಆರೆ 

ಬಿರುಯರ ಲಾತ. ಲಿಇರುರಾ ಅಅಲ್ಕಿ $ಲಸಬುರ ಸುಉುದ್ಟ ಬೌಲ್ 
ಹಔಶುಜಿೋಖ: ಪ್ರಯ ಅಲಅಖರೆಳ ಮುರಿ ಜನ"ರ 
ಜುಶೂಖುಅ ಬಳುಲಿಆಲಿ ಪಐಶಾಲ ಜು ಘಲಬ್ಕರೆ ಜುಲ 
ಅದೆ ಅ ಯ ಇಲಾಂಕಲು ಆಯಅಅಾಲಾಜುಲಿ ಇಲಲಿ, ಆಈ ಉುಖಗೊಲೊಂೆ 
ಬುರುಕ್ಕೆಬಅ, ಅರಯಲಿಲ್ಬ 6ೆಬಿಜಖು ಯಜು ಕ್ರಜಅಿಂಯಜಸಿ ಕಲ್ಲಾಉಔ 
ರಖಂ ಇಲ್ಲೂ ಸಾಜಾತಿ. ಎಲಿ ಅಧುಲ್ಲಿನ್ಲಿ ರಿತ ಬುದ್ದ ಪ್ರತಿ 
ಲ್ಲ ಆ ಾರಿತಿಲ್ಫಲ್ದಿ. ಲಘಲಿರುಸಗೊದ ಬಲ ೆಘೊಎದೆಲ್ದಿ ಜಲೂಏಔಿ 
ಕ್ರಜಾಯರುಔ ಇಈಜರ್ನಜ್ಜಾ ಆಐಲಡಿ ಬಿನ ಹೋಬ: ಇಜಾಾಬೆ 
ಆಅ ರತ್ ಬ್ರಯನಿಲ್ಲಾ ಠಮಿವಿದ್ದ ನಿದ್ದಿ ಇಳಿ ಆಲ ಎಲು ಐ.ಡಿ 
ಬಿಖುಲಿಕುರಯೂಬಜವ ಉಲ್ ಯಂ ರರಿರದ ಇಲಲಿ ಶತ ಲಲಿ 
ಅರ ಖಜಯಿಶಾಜಾಲ್ಲ ಲೀಕು: ಬುಶುಣೋದೆ' ಬಜಾಲು ಲದಲ್ದಿ 
ಈನ್ರಿಜದ ಜಟಕು ಬಿದ್ದ ಲಲೌ ತಿ. ಅಖಾಲಿದಕಾಜಾಲ್ಲಿ ಅದ್ದೆ ಉಂ 
ಬಿಬಿ ಅಯಖೊಖಾತಲಿವಿ ಇಲಿ ಅಜಿಲ ಇಲುಆ SS 

ಅಶಾಖ ಅಖಿಲ ಜಳರುರ ಅಬುೂಅುಬ್ಬಖ ಇಡಾ ಈುಖುರಂಯಂಜಿ 
Nvvvsg 



752 ಇ ಆತೌವನಿಜೆನ್ನಿಜಿ. ಅಯಿಕಾಜನೆ ಗಿನಿ ಔಲಜಲ ಅಲಾಣದಿತವದಿ k 

(: ಅಕುಲು ಅಶುದಿಿ ನಬ ಬಿಬಜೆ ದನಿ ಬಿಕಾಂ ಇಲೆ 

ಲಾಜ ಅರ ಈ ಆವು ಬರಬರ ಬನ್ದಿರಿ ಅತ ಔೆಲಿಖ ಜ್ರಲಿಜಿ ಶಾಲಿ 

ಆಟ!- ಅಲ್ದಿಎಾಜಾತೌ. ಉಜತೂಶುಠಿ ಬಳುನಿಆರಿ ಈದಿ ಲ್ವ  ಜರ್ಮೆಜ್ಜು 

ಜುಲ್ತ್ಎಣ್ ತೌ ಶಾಲು ಆರ ನಿವ ಇಬಾರಿರು ಬ್ಬಿಲಜಾಜಾಂ 

ಶ್ಟಾಖ್ಮಾಾರರ್ ಅಕ್ಲಿಂಬಿಖಿ 9ರ ಈಂದಿಅಗೆ ದ್ವ *ಶುರಿರೊಲಾಹ್ಣ- - 

ಉದ. ಅನ್ಲಿಲ್ಲಿವಿಳುಜ ಔಯ ವಿರಜಜಖಾಲ್ದಿ ಲಮಿಕುಣಿಬೆ ಅಡಿಅಬೆಔಿವ್ಪು 

ಏಜುಂಲಚಿ ನ್ಷಕುಲಿಳುರಿ ಅಅಬರ್ಲು 6ಐನಿಡಿ ಬಿರ ಜೆಜು 

ಅಲ. ಇಲಾಬಲ್ಲಿ ಜಾವ ಬ್ರೆಯಲಿಜಾ ಲುರಾಖಸೊಂಗೆ ಅಜಜ" ಜಿವಿಳಿಆಾದ 

ಔಲ್ರ ಜುಲ ಮಿಬಬಮಿಖಯಕ್ಲಿ ಅಗ ಅಜ ಈಜ್ 9೦ ಕವಿ 

ಇಜಾಲಿ ಜಪಮಿಲಣನಲಿದ ಜುಶುಜೆ ಮಿಬಲ ಜರೆ ಇರು ಜರಾ 

9೮6 ೨ರಶ್ವಾ ಆಲ್ಲಿ ಕೂ, ರಿಬಿಜ ಲುಖಔಿಬಲ್ಲಿ ಕ೮ರೌಬಬೆಬಿಟ್ದ ಬಿ 

ಜವ ಆರು ಈತ ಬಹುದ ರಾ ಅಶಿ ಕುರ ಲಿಲಿ ಅಲ ನ್ಮಿಲಾಠ. 

ಅಜಜಿ ಶಿ 8ರ ಬಿಲ ಇಬ ೨೮ ಊ ರುವ ಬಾಚ್ 

ಇಲ ಅಲ್ಬ ಇಲ್ಲಿಲಿಶುಲಿಆಗೆಲಿ ಯಂಜಾರ ಈ ಆ್ಲಲ್ಲೆಿದೆ ಉಶ್ತಾಉಔ ಬಿಕರಿ 

ಅಜಮಾನುರಐ ಬೆತೊಲ£ ಆರೆ ರರ ಜನಪಾಜಔ 

ಇವು ಶುವಿಖ ದಿಶಾಬಿ ಜುಲಜ್ಲರಿ ಇಂಕ್ ಬುಂದ ಇಂಬ 

ಆಔ9 ಬಿರ ಅಜಾಕ್ವಿ ಆತ ಕಲ ಕ್ಯ.ಅಶರಂ. ಲಬ ಅಳ ಅಲಿಅ 
- ಚುರ ಜಜಾ್ಲಿ ಖೆಬಲುಡಿರುಯಆೊಲ ೪೭ಜ3ಲಿ ಬರ ಅಶಾದ್ವಿ ಆತ 

ಅಲಿ. ಅಲೀ ಜನಯ ಆಜಿಮಿಕಮುಬಾವಿಲಿ ಲಾಭ ಅಖಾರ್ದೀಲಿಜಃ ' 

ಈ ೮೫೪ ಖು ಬಲಿಂ ಜರಿ ಈೂಣ ಅಐಜಾ ಅಮಿ ಬದ | 

ಅಜಿ ಈಲ್ಲಿ೫ಲ ರಿರಂಐವಿ ಬಲೀ ಚುರಅಜಾಜಾತಿ. ರು ' 

ಅಜಾ ಬಲುಲಿಆರಿ ಔದಿಅಾಜಾಲ್ಲಿ ಚುರ ಜು ಬುಆಂಜ್ ಕಬಿ ಈ | 

ಅಲೂರ ಅವಿತೌಾಯಾಖಾಸಲಿ ಆರು ಕಾಜು ಶ್ಹಾಲ್ಟಾಶಚರರುಲಿ ಬರಾ 

ವಿಜಿ ಅಆ ಡಶ್ತಾರಲಿ ಪರಚಾದಿ ಎಲ್ಲೂ ಅಜಾತ ಜದ ೧ಬ೫ಾ ' 

ಜಖಾಕರುರುಲಿ ಅಬ ಈಡಿರಿದ್ದರಿ ಜಿಖಾರುಖಾಂಖಾಕು.ಬುಬಾಂಡ್ತಿ ಡಿಉಜುಲಿ 
' 

ಜಾಳಿಗೆ ಈೂಲರುಡಿ ಆ್ರಿಐಲಾ ಆಬಲ್ಲಿ ಉತುಲುಜುಜಾಯ ಪಲ 5೦ 

೧. 

‘@ ರ್ರ 
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ಪಾ 

ಈ. 

ಓಂ: 

ಹೂ. 

ಛಿ. 

ಚರಿ. 

ಅಲ್ಲಂ ಆಾಲುಶಿ. ಉಗ ಕಡ ಜೌಮಿವಿದರ ಜಈ್ಜೌಲ್ಲ ಇಲುಪ್ರಾ 

ಅಜಾ ಖೆಲಿ ಜುರಬ್ನವಿ ಬ್ರಿ ಅುಲ್ಲಿಯಆಕ್ದ ಜೀ ರತ್ದ್ದಿ ಎಂವಿ 

ಪ್ರರ ಯಖಾುಕುಜಸಾನೆ ಕಹ ಜೆರುಎಲಿಡಲ್ಲ [೭೮% 6೮00 ಕ್ರಜುಜಅಲಿ 
ತ ee 

ಅತಿಖರ ಶ್ವಾ ಆರಡಿ ಲಿಕಿರ ತೂಾಬಜಾ: ಅದಳಲೆಲ್ದ ಉಂ ಪ್ರಯ 

ಲಿ್ಠ' ಇಲಳಐಲ್ಲ' ಅಠಅವಿರೆಫೀ ಅಖಿಲ ಅಂದ ಅಲಿದ 
ಎಲ್ರ ಅಟಿ ಅ್ರವಿಐ ವಯಲಿಜಕನಿ ಲಮ 6೮ರ ಬ್ರ ಅಳು 
ಬನವ ಅ ಎತ: ಲಿರುಜ್ಛರಿಲಿರಿಜ್ ಅವಿ ರಕ್ಷ ಜಲ 

ಇನ್ ಅಲಿ ರಾಣ ಬ್ಲಠಿಯೊಕುದಜಾ ಈಲಶಿಲುರಂ ಬೆಲೆ 

ಇತು ಅಕುಲು ರಿ ಔನಿಳಲಿಫಾಜ್ದು ಐ ರ್ರಿ ತ್ರಲುಜರಅಕೆ 

ಖು) ಅಭಾಸ ಡಿಉುಉಶಾಲಿ ನಿಲಯ ಪ ಮಿಜಜಾರು ತ (eee 

ಇದ: ಬಪ್ಪಐಳುಲಿ ಅಮಿ ಜ್ಞರಿಬುಡಾ. ಧನಾ ಉಲ್ ಕ 

ಲ್ಲ. ಅಲ್ದಿಲಿರುಲಿಆತಲಿ ಯಿತುಪುರ ಈಡಿದ್ದಿ. ಎಲ್ಲೆ ಕಜ್ಲುರುಲಿ. ಹಲ. 

ಈರ ತಿಲಲಮಿರಐ. ಉತ್ ಅನಿಲಾ. ತರಿ. ಜತರ ಲಾಈ : 

ಈಂರಾಂ81 ಆಲನಿಕಯುಲ ಉುನ್ನಿಲುಐ-- ಇಂಲಿ ಊ ಅಿಖ್ (ಬರಲಾ : 

ಅವಿ ಕಾಲ ೫೮ ಬಳ ಬರಕ್ಕಿರಜಬ ಬಾರ ಜಲಾದ್ವಿಅಲ್ಠ ಕುಣಿ: 

ಅ ಬ್ರಯಿಲಿಕ ಆಂ ಆಡಮಿ ಜಾಲ. ಅಅಾಬಿಜಾಲಾರ್ದುಜಾಅ: ಅರಾ 

ಅಕಾ ಕಖುಲಿಬನಿ ಅಳ್ವಿಲ್ಲಾಲೀಅಅಾತಿ... ಅಲೆದ! ಅರಳಿ : ಜೊ 

ಅದ್ ನ್ಲಿಶ ಬಿಕೆ ಅರರ ಅಜತ. ಅಅ ಲಿಜುರ್ ಜುಮಿಖಬಿಲಿಲಾ ಕುದ್ದಿಜಿ 

ಇದ್ಯ ಲಿಳಿಬಜಾಜಾಂಲ್ದಿ ಶಶ ೂಅಲುಜ್ ' 9898. ಔಟ. ಉಂ?» ' 

ಲ್ವಿಉಾಉುಲ್ವಾಂ ಇಲದ ದಮನ ಎಲುಲಾದ ಪ್ರಿಯತೆ ಅಕೆಲ್ಲಳತೆ 
ಅಲಾ ವಾಡಾ ಅಕ! ಡಿರ್ಚಿಇತೆ ಈಬಿಲಾ ಅರೋಲಿ ಬುಶುಅಸೆ 

ಅ ಜಾಫರ ಜಿಲ ಉಂಶಸಾಲ ಉಯ್ ಇಳಿ ಎಂಬಲಲಿತಿ ಜಾಣೆ 
ಶುದ ಎಠ ಅತಿಶಾ ಅಲ್ಲೀಜಾ ಆ ಕಜಿರಾಲಿದಿ ಇರಕೆರಿ ಜಯಾ 

ಜ್ರ ಐಶ್ಚಿಜಲಿನ ಅಲುಲ೦ಿದ್ದಿ ಔಯ ಕಲಸದ. ನರ ಇಲಲ 8&೦ 

ಅಹುಜಾ: ಅಿಂಜುಜ [ಶುಲ ೪.೫ಯುದ್ದಿ ಜಳ ಲ್ಲ 

ಜೆಬು 99 ಲಿಲಾಲುಖ್ ಖುಕಿಣೆ ಡರಿುಂಶ್ರಿ. ಜದ ಆಜಿ 
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ಶಿ 

ಅಂಬು ಅಬ ಎಖಾನಿರ ಲ) ಉಂಂು ವಿಯನಿಜಿ ರಜಾ ' 

೫ ಅೂಯೆ ಔಜುಖಾುಕುಂಣೊಬೆ ಇಜಾರ ಇಕೆ 69 ಆ 

ರೌೊಲ್ಲಿಆತೆ. ವಯಣ ಅಬೂರಜ ಅರುಬ್ರಳಿಐ ಠಕು೦ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಜಾ9. ' 

ಪ್ರೊ. IR ಧಿನಿಜೆಲ ಎದ್ದರು 534ತೆ ಜಿಶ್ಲಾಣುಬಿಜಂ. ಪಾರೂಖಾಂಗೆಯ ' 
ಉಬಿಜ್ಜುಡಿ ಉೃಈಲುಲಾರೆಯಿಇಣೆ ಉಾಲ್ಜಾಾಈತೆ ಹಿದಿ ಬ್ರಿಜ್ಞಾಜಾರಲು ಈ ' 

ಔಣ: ಅಲ). ಉಗ. ಈಜಿ ಅಠ andes ತಿ. 
ಔತಾ. ಜುಜಾಲಖ ಬಲು ಬೆಬಕಾಜಾಲ್ಲಿ ರಜ್ಜು ಜಾಲಂ ಹೃತಿ | 

ಹುಶಾರ್ ಉರಿಕಾಯಿ ಅಖುಸೆನ್ಲಿ. 

೧೨.  ಜರನಿಚೆ್ಕಿಬಿ ಅಲ್ಲರಿದಳಾ ಉಂಟ: ಇಂಗೆ ಜು ಅರಾಜ್ಲ್ಪ ಜಾರ 

ಬಿಶುಖಗೆದ್ಧ ಸಜ ಲಲ ಬೆ ಅರಬರ ಲರ ರಿಕಿ ಗ್ರಶಾ ' [ 

sy ಅಅಬುಲೆ(ಜ್ಬು ಆಂಡಿ ವಿಜಿರ ಘಈಬಿಜು ಜೆಜಾಠ ಶಯ ಶ್ರಿ 

ಬಜ ಅಳ ಆಳಿ ಅಜ ಬೆರಿಜಲಿಖಾಔಲಿಲಿ ಉಾಅಜಜ್ ವಿರಜಾ “| 

. ಉಕ್ತ ಇಲಾಸೆ *ಇಠಾಐದಿಯ- ಅಖಲಕ್ಕಿಬಿರಿ ಲಾಂಬದ್ರ ಜಾನಿ 

ಬರ? ಇದಿಜಾಜಾಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆ ಬತಿರ ರವಿ ಬಿರು ಇಲ್ಲರಿಂದಾಉ' 

ಅಟಿ ಇನ ವೂಲದ ಜಾದವ ಬ್ರಿ ಅಳಿ ತ್ಹಾರರಿತಿ: 

ಈ. ಅನ್ನಲಿ: ಮು ಆನಿಲWುರ ಅಜುಅಬ್ಲ ಅ್ಯಲಿತೌಯಿಬಾಆ ಅಜಾಜ್ 

ನಔ ಔಬೌಬಾರಣಲೌ$ನಣಿ' ಶುಜ ಅತೆ: ಆರಂ ಜಣ ಮುಲಾಲಿ | 

ಅಜ್ಜೌಬುಲ್ಲ ಇಲಾ ಇಲಶೌದಿ ಅಜಾಬೆರಿಎಅಲಾ ಅ ಶಾ ಅಲಿಕಲಿ | 

ಅ೨ದರೆ ಲೀಸಖಲ ಐಡಲ್ ಅ ಜಾ ಇಲಿಶುರಿ ಲಿ 

(ಗಿ. ಆಖ ಇರು ಅಖಾಲ್ಲಿತಜಾಜಾಯ.. ಗ ಇಗೋ ಬಿಬಧಾಇ ೨6೫ ಇಲ 

ಬಾಲುದ್ದಿ ಉಂ ಬವಿಡೆಅಖಜಖ್ ಬರಕ್ಕೆ ಅ ಕಠ ಛಿ .ರರುಶ್ಹೂ ಹ 

ಬ್ಯರಿಲಿಉಪ್ರಾಜ್ಮಲಿ ಅಲ್ರಿಖಸ ಅಜಲು ಈ ಬರಜಾಜ್ರಾಯ ಅಜಬುಲ 

ಹ ಫಲಿ ನದಿಯ ಇದುದು ಸ ರಟಿಹಲಜನ್ಲ: ಯಶ್ ಜಲ್ಲಿ 

NE | 5) ಅಯ ಕುದಿ ಆಲಂ ಎಲಚಿ ಅಜ್ಜು 

೪ 
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ಅ ಜೆಮೂಂಜದ ಇಲೂಶಾಹತೆ ಈಜು ಅಕಬರ ಅಜಾತ ಲಾಲು 

ಆಗ ವಜ್ಞೂಅ ೫ ಈದ್ ಔಯ ನರಕುಣೊಬೆಲ್ಲಿ ಓಳ ಕಾಆಸೊಬೆಂಯೆ 

ಬಿ: ಕ್ಷಿಶಾಲಲಾ ಜಲ್ರನೂಯಜೆಕ್ಕೆ ಅ್ರಯುರಖರಂಅಾಖಾತ. ಬಖಯಟ್ 
ಜಪಾನಿ ಶಾ ಕೋರಲ್ ಕಂ ಲಔ ಬುಲಿ ಬಲಶಾಲಿ 

9: ೫ರ ರಾಲಿಜಾಖ 6ಬಿ. ಜಡಔಜ ರಿಜ್ವಿ ಬಲಿದ ೮ನ 
ಉಜ್ಜದೆ ಡ.ಅಜ್ಜು ಲಿಮುಕುಖಸಂಬೆ ಬಲ್ರಖುಬುರ ಘಈಬಲು ಬಲಿಲೆಜ್ಞ 

ಇದಿ ಖಇಲಾಶಾಖ ್ರಮುಕುಖಸೊಬೆ ಔಯಜಾಬೆು ಜಲಾರಲುದ ಬಲ್ರಿಕಾ 

ಜಾಬುರ ಅ ಆಾಲಸಬಿ ಜಶಾಾಈ ಜುರ್ಬು ಶೆಅಜಲರೆಯತಂದಿಲ್ರ ಲರು 
ಇ ಬ್ರಶಾಖರಾರಿ ಐದಡಿ ೪೬೮ ಈಬೆಐು. ಇಜಾಾಲಲ್ದಿ ಶುಚಿ 
ಪ್ರಯ ಆಸಾ ಅತ ಲತೆ ಅ ಇಲಿ ಜುರಿರಣ್ಜದಿಆಗ ಔಐಜಲಿ ಇಲುಲ್ಲಾ ಬ್ರ 
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ನ ₹೮) ಬ ಧ್ಯ mA (gw ಲ್ಯಾ ತಾ we 

ಲಿಲಿಜಲ ಲುರಖಿಜ್ ಪು ಜ್ರರುಅರ)ಿ8 ಜರ ಈಜುಕ ಪಿಹಗೇಲುಔ 
4 ~~ 

ಮ] 
ಅಕ್ಕಿ 

A sed ಕಾ 4 re ೫ ESA 

ಕಾ 
ಈ! ಅಖೂಕರೇಲ ಈ, ಅಳದ ಬ್ರನೆ ಅಪಿ ಅಲಲಾ ಡಿಐ: 

[4 

ಈ. ನಆಲಿ ಲುಶಾಗೊಜಹ್ ದಿಖಾರಯುಲಂಂಕಿ ದಔರಿೀಂಜಸ ಡ್ರಾ ಲೀಬಿ 
ಅಲಿ ರಿಚಿ ಬ್ರಂಲ್ಲಲಾಲುಂಎವಿ ಅಜುರೂರಿ*ತೆ ಬೆ'ಯಜಾರಾಲ್ಲಿ ಬಳು 

ಅರೆ ಜಲು ಜರಿ ಅಭ್ರಆಸ ಶಾಖ ಲಾದಿಲ್ರ ರಾಯರ ಜಖಕಟಣುರ ಜರ 

ಅಸೆಲಿಕ್ಷಿ ಅಳಿ ಅಲಿ ಇಲ್ಲ ರೂಜಾಇ ಕಯ ರಿಖಾಳುಾಜಾಲಿನ್ದಿ ಜುರೂಲಾಲಾಈ. 
ಇ ಈಖ ಎಐಟಿ ತತಿಬಿ ಉುಜಾಸಖ ಅಲ ಲಜಳುದ್ರ ನಲಂ ಅ್ಲಲ್ಲಿರೀವಜಿ 

ಲಿಬಜಾುದ್ದಿಆಸ ಜನೆ ಚಳುಲರ ಈ ಔಖಿಚಿ ಜಜದಾಲಲುಯಿ ಅಖುeರಟಿ 

ಅಲ್ರಿ ಅರೆಕಾ ಅ ಔ ಜು 9ಖಜಸ ಅದ್ದಿ ಜಾರ ಪಿಜಾರ ಇ ಅಜಾತ. 

ಣಂ. ನರಿ ಲಕಾತ ೮೪ ರಯ ಬ್ರೆಲಿಜಿ ಬಲಿಅರಬ್ಬುದ್ರಿ ಅಲಂ ಜಾ ಔಲೌಜ 

ಆ. ಪಾರಿ ಪೊದಿಖಾಜಾಕ್ಷಿ ಅನ್ದೆ ಖುನಿ ಇದಮಿಎ್ರವಿ. ಲಬರಾಾಲಾ್ದಿ 

ಯಾತಿ ಉದಾ ಅಳು ಈಜ್ ಅಲ್ಲರಿಬನವಿಳುಣಿತಿಜೊರ ಈ ಜಕ್ಕಿರಂಯಡಿ 
೦.೫೫೫ ಬುರೊಾಕಔೌ ಅದಿ ಇರೂಶುತಿ ಅಜ್ಞಾಲೌಜಹೆಅೊಖುಯಆಸ 
ಅಜಿ ಅಡಿಕೆ ಕಾಣೆ ಅಕ್ನಿಲಿವವುಳುಖಣೊಬೂತ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಇಯ 
ಅದ್ದಿರಿಂವುಳುಗೊಬೆ ಅಮಾರೆಜೆ ಜವಿಜಿಂದಿ*ಗೆ ನಿಟಿಅಜಾದ್ಞಿ ಜಹಿ 

೪ 



756 ೫: ಆ59%ರಲಹ: ಅಜಜ ಾಾ "ಔದಶಾಲ ಅಜಿರ್ 

ಲ್ ಇಐರೇ 9 ಊರಿ ಈರ್ ಇಲ್ಲಗೆ ಲಾ ಖಕೊಬೊಂೆ ಅರೆ 

ಘಿ ಖಯಿಅಯಕ್ಲಿ ಉಗ ಇರಲಿ ಆುಈದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಇದಾರ ಬೈ ನಬ 

en 65೫೦ರ ಜಾಳಿಕಾಎಜ್: ಈ ಕಾ) EE ಜಾಕಿ ನಿರಿ 

೪. ಅಲ ಗಾಲಿ ಬಂದ ಇಲ್ಲೆ ಛನಿಖಯಂಬಂಲರನಿ. "ಎ8 ಆಮಿ 
ನಬೂಹ್ಔಲ್ಲಿ ಬಲ ಗಾದಿ ಕ್ಷಶುಅಕುಲಿ ೨9 ರೈ ಅ ಈಜಿದ ಜ್ಞಾ 

ಫೀ ಜರು: 18೨ರಾಾಬುಖ್ ಜಾರಿದ ೪೦ ಆಸರರಾಣೊಲೋಡಿ *೪ಿ 

eal Bro. ಅಗ್ಗ ರಲು ಡಲಿ್ಟಿ ಲರ ಕಾ ಹಾಬೆ ಬಿಕ್ಕಿದ ಈ ಜಾ. ಇಜಾಾದಲ್ಪ 

; 53ರ ಯಿಯ ಆಸೆ ಅಂಬಿ ಇಲೆ ಆ೫೫ಓಔಲಿಜಾ 

ಇಲಾ ಶಾ ೫೫ ಡರ ಲಾಜ ರಾಲ್ ಲಾಲಾಜಿ 
ಜಾಲಿ. "ಜಾಣ ಇ [ ಸರತ. ದಾರ್ ಅಸಾ ಬದಿ ಅರೆ 

7೪ ಈ ಫರಾ ಇಾಲರೀಕ ಅಲ್ ದಿರಶಾ ಉಬಿ ಹಾಯ ಈವಾಗ 

ಊದ್ದ: ಶು ili ೨೪ ೧ಲುಲಿಜಾಲಾಹಳಿ ಈ ಎಸ ವೀಳ ಐಪಿ 
© 

,ಹಾಸ್ವಿಲಿತ್ವಾಯಿ ; ಲ್ಲೆ ಜನಿ ಲಾಲಾ: “ಅಲಾಕನವತ ಯಲ 

ಹುಲಿ ಜಾಗ Bf ಬ RS ರಿಕ್ಕಿ ಮಲೀ 

"ಲ ಉಲಿ ಬಿರಿಜಇರಿ : ಇದಿ ಲಾಖಾಿ 1 ಸ ಅಪರ -ಬಜಾ 

'ಬಿಖೊರಿಖ ಔಟ ಜಖಂ ಅರಿಜಳುಬುರ ಈಟಿದ್ದಿ : ಲತ 

ಲಾತ ಈಂದೆನಿಲಖಸಲ್ಲೂ ಅಜರ 'ವಿಅಜ್ರಕುಲ್ಲಿಲಾು “ದಜ -ಈುಂಯದ್ಷಿ 

ಸ ಈದ ಎ೮ರೆರಿ ಅ್ರಲಾರಾಾಲಲಿಲ 'ಡೆಜೌಬ್ಧಿ -ಜ್ವಲರೀಕ್ತು 

`ಈ ಎಂ ಫೇದೆಲಿಲಜಗಿಲಿಕ್ದಿ ಈರಿ : ಥಮ ದದ. ಎದ. p> 

ನಿಯ ಔಲಬ ಅಜಾಶ್ರೂಂಜುಿಯಿಇಸ ಲಂ ಕಲೆ: ೮೮ ಜಾರಲಿ. 

ಇತ. ಲಬ ಲ್ಲೊಜಾಲ್ಲರಿ ಅಲ ಇಲ್ರಳೂಬೂರ 9ಲ್ಬ ಅಟ ಜಂಲ್ಕಿಆಾಸವಿ ಧಾರೆ 

ಆಯಿ ದಿಲ್ಬಿಲಿಳೋೂ ಬಾರತ . ಲಿನ ಇರು :ಆಲಿಡೆಕಾಬಿತಿ 

ಈ. ಆಕೆ ೂಲಾ ಅಲಾಲ. :ಐಂದಿ ಮಿರಜವಿಳ೮ಂಐದಿ ಔಲಿ ಬಣ 

ಅಲಾರಳಿ ವೆದೇಂಬಿ್ದರಿ ಉಡ ಕುಮಿಜಲು ಅದ್ದಿರಕುರಂಯಿಚಿ ಠಾ 

ಅಲಿರುಲ ಲ್ರಓಳ೦ದಿ ೮ ಶ್ರೌಉಲ್ಲಾಣ ಅಜ್ಜು ಬತ 'ರ)ಶ್ನಾರಾಲಿ ಜಾರಣೆ 

ಔಣ. ಅಳತ ಇರೂ ರಾ99ಲಿ ಅ ಬಳ ಡಿಚ್ಚಾರಬ ಪಾರಂ ಅಬ. ೪೮ 

¢ 



ಈ ಆರೊನಿತೆಲ್ಲದಿ. ಅಯಿಜಿಖಲಿದಜೆ ಔಯ ಿಿ ಅಲುಂಬಿಕೆಳದ: 757 

ಚಂ. 

ಆಲಾ ಈದ ಔಯ ಜಲಿಕುವೊದ್ ಐಂ ೫5೮ನೆ 
ಅ೮ ಜೆ:ಜುಬಖಂಂನ ಔಔಯುಧಿಜ ಲರು ಪುಟು ಖು 
ಉಲಿ ಉಯ್ ಔರುಬಲಾಂಯದ ಈ ಜಾ ಕೌರಿಆಲಿ ಅಲೂಖಾಳ ಈ, 
ಖರೀ ಈ ಅಲುದ್ತಿ ಶಾಲ್ಮರರ ರಾಲಿ ಭಲುರಿಲ 
ಬಯಜಾಲ್ಲಿ ಊರಲಲ ಇಜಾರೆಲು. 

ಆರೆ ಜಾನು ಅಠಡಿಆಬ್ಬ ಈ ಅಂ ಎತ ಎ೧. ೧೮೮ರ 
"ರಿಷಿ ದ್ಮಿರಜ್ ಉರ-ಈರಾಲ್ಚಲಣ ಅಳ ಲ್ರರಿಅ ಜಟ ಅಹಿಲ್ಲಯ 
ಅಶು ಇಅಜಿ ಅಹ ಅಲ ಎಲಿ ಅರ್ಲಾಬಿರಿರಿಯಲ್ಳಶು ಅಲ್ಲೆ ಜನಿ ಅ೮ಅಸೆ 
ಬಿಎಜಜಾಔದಔ ಈ ಬತಿರು ಬಲು ೮ ಅಜಾ ಇಲೂ೦ ಲಪ ಅಸ ಬಯ 

ರಲಲ ಲಾಲೂ ಔಅ ಕಾಟ ಗಾಜು! ರೂಜಖತ್ರಿ «ದಜ 
ಇರಿ ಬರಿಯೊಎಕಿ  ಔರಾಂಬಶಖಾಡಿಜ್ ಕಣಖುದಲಿ ಲೆ ಬೊಳುಬಖಜು 
ಅಂಜು ಅಹಂ ಬೂ ಖಗ ಲಿಬಿಿಜೋಬೆಬ. ಔಣ ಅಕು ಉಣ 
ಲಅಖಾಲ್ಲಿ ೧೪೨ಉ೬ಗೊ್ ಬೊಂಗೆ ಅಜಂ ಬಬೆಜಸಿ ಜರು ಜಕ್ಕ ಲಿನೆ ಯಲು 
ಉ೮೨ಅ ಆಲ್ವ ಲಿಐ ಶುಲ ಔಕುಬಖಾ ಉಪಾಲಬ ಜಯ ಬಳು 
ಜಾ ಇಲಾಶಾಜುಹುದ್ಟು ಎಲ್ಲೆ ಉಲಾಖಹ್ ದಯೆಯ. ಲೆ ದಂಕುಬಿಖಾಯ 
ರುಲಬನಿಖುದಿ ಬ ಬಬಜಸ ಕಿಬಲಾ್ತಿಳ ಜೆ ಜರಿದ ಕಬಂಧ 
ಅರ್ಲ್ ಲ್ರಮಿಲಾಔರ್ಯ ಬ್ರಲಿದಾಲ್ಳಿಲಾ ಬ್ವಂಅಲಕ್ರಾ ಡವ ಆಸ 
ಉೌಲಿಅುಇರಿ ಒರಿತಿ ಎ೦ ರ'ಜಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಔಬ ಅಲೂ 

೮೯: ರೌದ್ರಿಜುಲ್ಟಾದ, €ಖನಿ೫ ಬೆ. ಉಬೆ ಲಿತೆದಲ್ಪ ಅರಕೆ 

©. 

ಲಿ ಇದದಲ ಆಖ್ಸ್ತಾ ಉಲ್ಟಾ ಬೆಜುಬಖಕೌತ್ರಐಿಎ ಅಂ ಬಃ 
ಕಾ ರಿಬಭುಜುಸೊಬೊದ ಆಲ ೫8ರ ಬಿ ಇನಿ ಅಕೆಅಬಶುಚ್ 
ಅಲ್ ವಿತಶಲಿ ದ್ವಲಾಜ್ವಣ: ದೊಜುಬಖಾಲ ಎಬಾದಟಿ ಬಲಿರಿಜು ಬಳು 
ಖಾಕ್ತಿ ರರ ಉದ ಬಲ್ರರ್ರಿಜ್ ದ್ರೂಡೆಯ "ಅಜ ದಾಶಿುಬ ಜಾಯ ಅಮಿ 
ಅದರುಲ್ಧಿ ಔಜಕುಬಳುವ ಲಾಲಬಿ *೮ರಲಜ್ಜ ಜ್ಞಾನಿ ಬಲಿ [4 

Wuww 



758 9 ಆತೊಧಿಚೆಲ್ದಿಹಿ. ಆಯಿರುಆಗೆ ಈದಿ ಅಸೆ ಲಜಜಾಲಿದ್ದಿ. ಲ್ರರಾರಾಜರೆತಐ- 

9: ಜ್ವಲನ ಬಮ ಬರಾರೊಲ್ಲೂಜಾಸ ಕ ಬಿಜ. ಜನಿಕ ce 
ಬು ಬೇಕುಬಿಬ್ಬಲಿ ಬಜಈುಖರಿಐ ಎಲಲಿಣಿ ಬರಿಯ ಟ್ 

ಲಿಜಬಿ್ದರಿ ಬಧುಖುಲಿಯ ಐಡಔಜ ಲೂಕ್ ಬುಳು ಅಸ್ರಾ 

ಲುರ ಬ್ರಸ್ಲಾಜಾಜ್ೆ ಈಷ್ಟ್ರಾಗೆಐ ಬಲುರೂಲಿಖ ಜುಲ ಔಯ ಈಜು 

ಳಾ ಬರಜರ- ಧಲ್ರಔಔ ಬದ್ಧ ಬುಲಾರಿಎ. ಎ6 ಬತಾ 

ಉಆತೆ ಬಲಾರೂಲ್ರ ೦9 ಲಿಜಲಿಲುರಿ ಅಜಅಿಟಶ್ರಬಿಬಿಖ್ ಬಲಿ ಆತೆ ಕುಲಿ 

ಅಬಿ ಶೌಸ್ಟಿ ಆಶು ಜಧಿಉಅುರಂಯಔೆ ಲಿಖುಔ ಅಳಶ್ರರಿಔ ಆ ಬಿ | 

ಜ್ವಳ ಕಣಜ ಐಔಜ ಅಲ್ವೆ ಔರಿಯಲ್ಲಿ ಔರಿ ಅಉದ್ದಿತಿಶ್ಟಾಲೀತೆ' 

ಅಲ್ವಿ ಜಮಿತಲ್ಲಿ ೭ನಿಬಕಾಸಬೆ ಜರಿಶ್ರಾವಿ ಆಔಶ್ರಾಯ ಆನಿ ಬಿ. 

ಈ. ಆರುಪ್ರಧಿಐಡಿ ಜಾಈ ಆಗೆ ರರೆಜ್ದಿಲಿದೆ ಎಲಿಜಾ ಜಪ ಶಲಿಲ್ಫ 

ಅಬಲೆ ಬೌಜುಬಿಲಾ ಅಬಲಾಜಾಂಖಿಕು ಐ ಗುದ್ದಿ. ಬಿಜಾ 

ಅಎವಿಅ ಬಿಜುರ 5ರ ಅಖಾದ್ರಿ ಭೂ ಅಕುಆಹುಕವಿ 

ಆ ಖದ್ದಿ ಅರರ ಟಜ್ಭ್ಶುಯಕ್ಷ ಇಲ್ಕಿಜಾಜಾಆ ಡಿ, ಲ್ರದಿ ಔರ ಜ್ಞ 

೦ಔ ಎಲ್ದಿದ್ದಿ ಔಂಕುಬಿಖಾ ಅಬಖಾಬಯ ಲ ಐಿಲ್ಲುಅಾಲ್ಲಿ ps 

ಅಬ ಅರವಕ ಏರಿ ಬಜ್ಕಿಲುಲಂಐಲಅ ರರ ರಲ 

ಲಿಂಕ್ ಕುಣಬಿ ಅುಿಬಲಾರ'ಜುರಶಆ ಅಳಿ ಕೋಯ ಇಲ್ಫಿಜ್ತಾ ಜಂ 

ಈ ಉುಬಿಜಾಲಿ ಇಖೂಂಜಿ ಲಂ ಈತ ಜಮಿಳಿಎಲಳುಜಿಬಿ ಅಜಾ 

ಹ ಬಿ ಫಹಾತರಿಬನಿ eS ೧೫೬೫೨ ವನಲಿಕಣೊಬೆ ಬಡಿಕ್ಟಿ. 

ಅಬೆ ಲ್ಲ ಜಾಲಾಡಿ ಅಲ್ದ. ನಲಿಳುಗೊಬೆ ಔದಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆ 

ಅದ ಜಿ ಇಎಐಂಂಸಿಜೂಜೆ ಜ್ನಾತ್ಮಾಲರರಿ ಲೊಕ್ಕಿ ಆನಿ! ಲುಸ್ವಾರ್ದಿ ಅರಿ: 

ಅದೀುಜ್ದಣ ೨೮ಕ್ಡಿ ಈಎತ್. | 

ಈ».  ಬರಂನಿತೆಲ್ದಿಯಿ ಎಜಿ. ದಔೇಲುಜಿಖಾ ' ಅಬಾ ೨೨ 

ಲಾಜ ುದ್ರಿ ಈ ಆಗೊಬೊಣೆ :  ಕೈಿಲ್ಬಲ್ಲಾಬುಕುಂಿದಿ ಕಪಾಲ 5೦: 

 ಘಔಲಶು ಆಲ್ಲಿ ಇರಿ ಬಕುಚಿಜಿ. ಕ್ವಲ್ರ ಬಾರೆ ಲಿಯುನ್ಟ ಅಲುರಕುಇ' 



ಅ ಅಸಲಿದದಿ. ಅಯಕುಖಿ 8 ಔಸಿ ಅಲಾಲ ಪ್ರಜ ಉ5ಕ6ಆ. 76 

ಈಂ. 

Base 

pS 

02. 

ಕ?) * 
ಅಬ 

ಡಿ 

೭ಲ್ಲೀಂತಿ. 1 ಐಲ್ ಇಲುಶಾ ಔಲರಾಖಣೆದಿದ್ದಿ ಲಿದೆ ಅರ ಜನಿ 

ಐನೂರ ಜ್ ಜಂಬದ ಈ ಕುಜ ಉಪಿದ್ದಿಯಿದು ಜತೆ ಆಜುಳಖಾಲು ಬಲಿ ಆಂ ತ 

| ಬಿಸಿ ರ್ರ ಇಲ್ಫಲಿಗ್ಲಿಲುಉಜ್ಯ ಶು 2555. ಜವಿಜೆತ (0) ಎಕ ಕಯ ಕತತ OER CSNE: ಯೆ 

ಕಶ ಎಂ ಅಕರ ಇಲುರಾಲಿಲ್ಬಲುಆಸೆಲಿದ್ದ ರೆಬು ಐಲಗರಿಲ್ಲಿ ಬಪಲಿನ್ನಿ 

ದೊರಿ ಅಲ ಅಯಿ. ಜದ ಅಅುಮಿ ಉಿಲಜುಅಸ೦ಲ್ಪ ಮೆ 0 

ಆಲ್ಲಿ ಲೆಜು ಆಆ ಜ ಜಾಂದತೆ ಜು ಬಾದಿ ಅಖಯುಜಿಲಿವ ಐ.ಲಿಅಕೆ 

ಅನುಗಾಲ ಅಲ್ಲತಂತಿ. ಲಲಿ ಅಮಿ ಅಬಾ 
ಇ x 

ಈ ಶಾಲಿ: ಉಖಾ ಈ. ಸ ಫಿ ಬಟಾ ಈ ೬ ಈ ಅಲಿಬಿಯಿಪ್ಪುತ ಯ ಅಖಿಲ ಅಜ್ರಲ 1 ಈದಿ 

| 

ಅದಿ ಬಸು ದೌಬಲ 'ಛಿದ್ರಿತತು ಅರುಪ್ರತಿ ಖು ಮೂರಲ್ಲ ಪೈಪು ಎತು 
ಸ ಸಿ ಕಾ 

ಅಲಲ ೀ ಜರು ಲ ೮.ಜುರಾ್ ಇಬಿಜ್ಚುಟು ಖು ಸರ್ Ue 

"ಾ್ 

ಅಳ ಉ್ರLಲಿಎಹಳಿ ಬೆ ಅಲಲಿ ದೀಮುಬಖಾಖಿತಾ ಓ೮ಲಿಐಆತಕಿ ಬಿರುರ' ಅ ರಚಿತ 

yp pe ಜಲ್ಲಿ ಅಮಿಜೀಸೊಬದ್ಧಿ ಅವಿಯಾಯ 3 ಈರಾ ಲೀ್ಟ್ಟಿ ಲ್ರಾರು ಓರಾ 

ದ್ಧ ಇಲಾಲ್ರ ಅಶಿಚಸಓ ಜಲನೂದ್ದಿ ನಲಲ ಅಲುಕುಲಂಲಣ ಒದಿ 

ಅಯೆಐ ಲೆ ಫಜುಬಶಾಳುು ಅಜ್ರಿ ಬಮಿಖ ದಲಿ ಇಲುಜುಲರಿ ಲಿಲಿ 
ಆರಿ ಎ್ದರಿಐಳಕು ಳಂಬ ಜಲಾ ತೊಯೊಲಿಶಾ. ಜವ 

ಲಿಲುಶುಬೂರುತಿ ಫಲ ದೀಜುಬಿಖ ಅಜಬಜಾಚತಬರಿ' ಬಿಐ 

ಲಾಲಿ ಲಿಆಲಿ ಕಾಗ ಯಯ ಆಲ್ಲುಪ್ಪು ಕಬಿಕುಂಯ ಅಟುರು ಅಜಿ 
ಅಯ: ಇಲ್ಲು ತಲುರುತಾಉಜಲಡಿ ಬಿಂದ ಬರುರ ಅದ್ಯಾರು 
ಬ್ವಿಟಿ ಅ್ರಮಿಶಿಲ್ದಲಿ ದಯಾಂ ಅಲಿದ ರಲುಲಿಲಾ ಬರಿಶ್ರಯಜಸ 

ಅತ್ ಮಖ್ಯಾಬಿಜೆ : ಉರು ಬ್ರಂಖಾಯಆತೆ ಅರಶ್ತು ಜ್ ಬಣ 
ಯತಾ ನಲಿ ಅಲುಬಾಬಾಯಿ ಜರುತ್ರನೂಅಕೆ ಕಅ ಬ್ರಿಲಾಜ್ಞಲ. 
ಎದ ಅಲ್ರಿ ಐನಬಿಕುಣೋಬೆ ಅಬುಶು 5 ಗರಿ ಅನ ಅಡ್ತ 5 

ಶುಅ7೦ಲಿ ಬಣಭೂ *ಬೆಬು ಬ್ಲಾಲಖೊಕುದಿಲೂ ಈಖರಿಉಆಗಂದೆ ಅರ್ಲಿ 
ಅಬಲು ಲಔ ಐನಲಿಕುಣೊಬೆಂೇಹ ರ೬ಔರಜ ಬರತಾ 9*ಲು೦ಾಂಖಾ 

ಔದಲಿ ರಿಬೆಬಆಗಂಖಂಲ ಜಾ ಉುಳುಬಿಖಂಬುರೆಲನ ಆಯಿ ಅಪರ 
ಫಾ ಲಬೆಯೊಬಾರೆಲ್ಲೂ ಅಲಲಿಲವಾರುಬೆ ಬೂದ ಜಲ ಅಲ 
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ವಿನಿ ಬದ್ದಾಮಿಎಲ್ಲ-ರಖ ಕೆರಿ ಜ್ವಿದ್ರಿಲ ನನ ಜತ ಆಂ9ಆ:, 
ದಿಂಜಕುಬಿಶಾಯಾದೆ್ಲಿ ಬರಾ | ಬಾರಲ್ಲಿ ಅ ಡಲ್ಲಿ ಜ್ರಮಿಖ ಯಲಿ 
ಕುಲವ ಬಲಿಾಜಾಲ್ಲಿ ಅಘ ನಿಟೂಲಂನ ರ್ವಿಬಲ್ಧಿಕುಬಜ್ಲಿರ ಲಬ 
ಕುಬಿ £್ವಕುಬಿ ಏಂ ಲಿರು ಜಗೆಲ್ದಿ ಲ್ಲ" ಇನೋತರುೆ ಇಲ್ಲಿಲಿಕಿಮುಖ ತೆ 
ಅಐ ಅನೂ ಈ ಬ್ರೂ. ಉಯ್ ಜಬನಿಹೆಂಬದಿದ್ಯ ಕೃುತೊಂಔಲ್ಠ 
ಲಾಯ ಯಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳತ್ರೀಐಿದಿ್ಲಿ ಯಾ ೨9 ಓದಲಿ ಶುಂಟಿ ಕಾರರು 
ಟಿಜೆ ಅದಿ ೨ ಮುಲ ದಾಲುದಿಶಾ ಅಲಿಜಾಹತಿಂಯಿ ಲಿಐಔಿಲ್ಗಖಾಲ್ಲಿ' 

ಲಆಲಕುಣೋೊಬಿಲಿಷಿ ಬಳಲಿ ಅಬುಿಯಯರುಲಲ್ದಿ 'ಬಿಜ್ಜಾಮೆಯ್ಲ 90ರ 
ಬಿಎ ಅಕುಕಾರು5Dಿಐಲ್ಲ ಆತುಪ್ರಾಅಿಎಲ್ಬಿ ಬದ್ರಿಹಾಣಂಯ 9 ಖೌಶುರ 6 ಬಿಐಷಿ ದ್ಧಿ ಛೃ ಲ 
ಬುಬಿಅಜಾಕ್ಷಿ ಉಡಿಲ್ದಿಯ ಇಡೆತ. (ಐದೆ ಬಾಯ! ಬಶುರತದಿಳಾ 
ಕೂದ ಬೆಲಿಕ್ರಾಖ ಅ್ರಬಿಅರೆಕ್ಸು ಜ್ಹರಿದೊಲ್ಲಶಾಲ ನಿಂ ೮೩೮ರ ಬರಿ 
ಬುಲಿಯಲಿಅ ಅಲುರ ಆಬಿಷಲಿಅಜಾಕ್ಷಿ ಆಲರುಣೊಬೆಿ ಅಅಬಜಯಾರ 
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ಲಿಖುಃಖೆ ಬಿಲ್ರಿಖಖಆಜದಔ ಅ9 ಬಟಿತಿ ಬನುಯನೊಲಜನೆ ಲೀಲಾ 
ಲಕ ಲಂ ಅಈುಖಲಿ ಅದಿಲಿಐಬಿಜ ಇಲಾ! ಜಲ್ತಿಜಿ ಇಂದಿಡಿ ' 
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ಜಲಜ ಶಾಂ ಲ? ಬರು ಆಲಿ ಇಂ ಬ್ ಅಲಿಖಾಜಿ ಅಲ 
ಆಈ ಇಂಬ ಖಲಿ ಕಜಲಿಐಬ್ಬ ೭೦ ಅಜ್ಜಿ ಜ್ವುಲಾಲುದ್ಧ ಅಜಾ 
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ಅಲ್ರಿಶು ಚಪಲ ಜಂಟಿ ನೆವಶಾಜಾಲ್ಲಿ ಬರುರೂರಿಪೌ ಒರಲಿಯಿ 

ಅಣ ಉಡು ಉ ಜಾಯ ಅಬುಲ್ರತಿ. ಅಲ ೮ಜಿ ಗದ ಇಲಿ 
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ಐಲ್ಲೂಯೆಖ ಈಸರಡಿ್ಠಿ ಕಣ್ಣು ಆಜ್ಜಾಲದ ತಲೆಯ | RN ಜ್ನ ಬಾಲಾ 
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ಟ್ 
MP 
PN 

ಎಸಿ 769 ೦ ಅನೆನಿತೇ ಸ ಯನ್ ನಟಿ ಡಿದ ಅಳು ಲಬಿತಔೆತಿದಿ" 

lo 
| i 255೬ 4 

ಜಲ್ ಬ್ರಕಾರೂಧಾಂಬೆಖ್ರಿಔ 6ಲಆಗೆ-ಉಡಿಲಿ ಆರಿ ರಾ ನನಾ 

ಆದ ರಲ. ಎಣಿ ಲ್ವಂದಿಲುಕ್ರ ಅವಧಿಗೆ ಲಿಜರಿಣುರಿ *ಲಾಆಕರಿ 6% 
೧! ನ್ ಕು ಈ ಡು 

` ದ್ಯ ಎಂಸಿ ತ [4 k 

ಆಸೆ ಆ೧ಬಿ ಈರ: ತಾ ಆಪಜಿಯ್ಯ್ಗಲ್ಲದ್ಲಿ ಶಂ ಗೋೊಖಿ ಲರದ್ಮಿಐಯಕ್ಟೊ 
ಮ ಯಿ CN Ts K ಜ್ 6. ಕ 

ಬೂಜುಲ್ಲಿಲೆಯೆಜದ್ದ ಬಲ್ಯ ರೌ ಧಬಿಖುಕ್ನರ ಶಾಲಿ ಬಲಿಡ೮ಲ ಕಲಿಲ 
FEN, 2 ಕ 

೮೫೫- ಐಂ ಔಂು9 ಉಾಅ7೦ಖೌಜ ಐಲಿಜನಿ ಅಜಾ ಆರಿ. ಶುದಿದ್ಧಿ 
A fe’ ಷ್ಟ 

ಲ ಕ ಸ Pe. ಗಾ 

ಲ ಲುಆಕೊಬೆ ಕುೂವಿಖಿ ೪5 ರಲ್ರಿರುಲಆಲ ಆಕಿ ಅತ ಇ 68 ಐಆರಿ 
ಲ 

ಸ RE ಈ Me yy : 
ಅಕಿ ಉತಔಬಿಬುಲಿಬೆಲಿವ ಜ್ಞ ಅಬುಬಲಿಬಿಜ್ರಾಾತಆತೆ 

ಗಿ 
ತೆ ರ ಧಾ ಮ ಡಿ 7s ಲಾ ೫? ಆಲ ಧಾ? ಕೆ 

೮% 2೬. ಜಲ ದ್ವ ಇಯಿಖಿ ವಿ ಪ್ ವ 6 L Beles ಛೆ © ಸಖಿ. ಈ ೭ರ ವ್ | 

Sr a Ne ಯರ್ ಕ 

pe ಈ ಗಾ ಕಾ 
FR ಸ ಧಾ ೧ಡಿ ಹ) ಒದರಿ ದು ಜ್ ಯಸ ಇತಯಯ ಇತರ ಯಸ ತ ಸರಾ. ಶಿ ಮಿಲಾಾಲ ಮು ರರಿತಾರು ಆ ಅಲ ತಲಾ ಸರ ರ ಪಾಲ ಅಲಿ 
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ಏಲ್ಲಿ ಡೊಜುಬಅ ಅಲನಾುಜಾಲದಿ ಲಿ ಐಜಔಿರ್ಲಜುಲ್ಲ ೮ಳಾಕಾಜೆ 
ಅದ ಇಔ್ಛವಂಲಲ್ಲೂ ಬಲಿದೋೊಬುಶುಬುಯೂಲ ಬಿಲ್ದಿಕಂಬಲ್ದಾ ಇಲ 59 
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ಐ. ಈದ ಬರಾದ್ರಿದೆ ಜುರೆರಕುಬಜ್ ಅ್ರಕ್ರಿಖರೆಲ್ಲು ಲಕಾ” ಅನಲೆ 
6ಲುಪ್ರಇಲಜ? ಅಕ್ಟೀಲಾುಬೆ' oid ಡ್ರರ್ರಜರತ್ತು ಆ್ನಿಕು ಲಔ 
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ಈ, 6 ಅರೂಲುಜೆ ಎಜುಜಲ್ ಇ್ರಂಜಾರತ್ತು ೮: ಓರಾ. ಅದಿಲ್ಲ ಇ 

9: ಅರಿ. ಪೇಕುಬಿಖಾ 555 1 ಬರಿಯ ಅಲುರಾಜಯಂಯಾ 

ಕರಾ ಕಣಜ ಕ್ರಂರಿ ಠಾಣೆ ಕುಲಳಾಆ೭ಲಿ'ಐರ್ಲಿ ಜಸ ಅ ಛಬಿ 

೮ಾಲಿತಿ ಶಾಲಅಶ್ರ ನಿ ಬೀೀಈ ರಿಖೆರಿಛಿ ಅ ಬಿಎಲಿ: ಅಲಲಾ 



047 ಇ ಅರೇವಿತಲ್ಲಯ" ಇಯರಾಆಗೆ ರಿಔ ಜಿ ಡ್ರಿಐಣಿಲಿ-ಲ್ರಮಾಂಡರಎ. 

ಸ 

ಅಲಿ. ₹ 

'ಲಿಳಿಳೂಯನ್ನುಯಿ 90 ಪೊಯು: 

ಇಐಎ ಖಿಮಿಜ್ಜುಖ ಜುಂ ಣೆ. ಖಲಿ; ಪ್ರಖಿಕಾಲಿರ್ದ ಆತೋತೆ 

| ಇದ್ರೆ ೨೮೫. ಲಿಜ್ಮ ಆತ ಅರ್ಟಆತೆ ಇಲ್ಲಲ ವಾಲು-ಗೊಬೊಣೆ 

ಲಕಾ ಔಲಲಿೀ ಲ್ಜಶುಬಿಣೊಂಲ್ಲಾ ಔಟ ಅುನಿಡಿಲ್ಲಾ 
ಖುಲಿಾರಬ್ಬದ್ರಿ ಕುಖಾಆಸೆಬದಿ ಇಶಾರ ಜುಲ್ರಿ ಅಳು ಆಲಬಲ್ಲಖಲ ಈ೦, ' 
ಔಉುಬಜಾ ಅೀಂಬಾಖಾಲಜಔ ಏಕಿ ಬಜ್ಜಿ ಛಲದ ಇನ್ನಿ ರಾಂಚಾನಟ 
ಅಬೆಲಿಕ್ದಿ ನ್ಹಲಿಲಿ! ಅಅುಶುಬಾಯಿಕುಲದ್ದಿ ಲರ ಅ್ರಖುಬುವಿ ಎಲಿವೂ 
ದೆಯಿ ಅಣಿ ಅದಿ್ಲೀಯಜ ಕುಲಿ ಲುಲ್ಬಜು. ಎಡೆ ಲಿ 
ಇಲ್ಲಿ ಗಿರಕಿ ದೆಜುಬಿಶಾವಿ ಬಿಜ ಅಮಿಖಸಿಅತೊನಲ್ಲ ರಾವ್ಗೆ ' 
ಬಶುರೂಲ್ಲಿಾಯಿನ್ಲಿ ಕುಲದ 8೦ ದ.ಖುಬಜುಔಿ್ರವಾಲಜಔಿ ಈ: 
ಅಗೆ ೨ಖ ಅಶ್ರು ಆ ಇರುಲಿ ಅನ್ಲಲಿಯಳಲಿಳುಖೊಬೆ೦ ಅತಜಬಾರ ದೆ 
ಈ, ಪೀ ಬಕು ಲಉುಬಿಯಿದ್ದಿಯಿಲ್ಲ ಆಉಾಾಶಾನೌಷಿಲ ಅ್ರ್ಯಲಿಷ್ಯ' 
ಬಜ್ಞಾಜಯಕ್ಷ ಇಬಾರನಿದ್ದಿ ಆರುಪ್ರ: ರದ್ದಿ ಕುದಿಯಿಕ್ಷಿ ಬಕ್ಕಿಕಾಣಾಯ೦ಐಎ ಜರು 

ಅಬೂಾ ವಿವಿರ ತಲ ಣಿ AWA: ಇತು) ಬುದ್ದಿ 
೨೬6 ಅಬುಶಿಶರ ಪಮಿಜ್ಜಜಿಡಿ ಅರು ರಮೋನ ಈ 
ಛಿರರಅಯಿಾಶಾಶ್ ಈಜು ಈ ಲಂ ಲಾರ್ಯಡಿ 5೦ Wa ಇದು 
ಇಕುೂಶುಅ ಅಜುಜ ಅಲಾಲ ಜ್ಞುಮಿರುವ ಅತಿ ತೊಂಡೆ ೮೨೫) ೧,೦೨೫. 
ಅಲುಶಾಖಬಿವಿ ರ೬ದಿರಂಜಿಜಸಿ ಇರಿತ ಬೈದಿರಲುತ್ಯಾರ್ದಿ | 

ಈಖ ಉದಾ ಭೂಯ ಏಂ ಎಂಡೆ *ಉ ಅಲನ ಗಾಜಿ 
ರರಕಿವಿಷ ಮಾಜ ಜಟ ಅಬರಿಪ ಇಬಾರರ್ ಯಿ. ದಳು: 
ಇಲುರುಬೂದಕು ಲಲ ಕುದೆಜಾಲ್ಲಿ ಲಿಗಾಡೆ ಅಲ್ರಿ ಡಿ ಶಾರಿ 
ಐಟಂ ಜಾರ ಈಜು ಅಲ್ಪ ೫೦ ಇ ಅಲ್ಚಾ ಬುಲಲುಜಆ pS 
ಲ್ಪ ಅಜ 23496 ಸಸರ ಜು ಇನ್ನಿ 3 ಅಲಲ ಎಖಾಲಿೊರಿ 
ಅಜಾಜದೆದಿ: ಅಜಖಯುಷ್ಠ ದೀಕುಬಲು ಅಮಿತಾಂದಔಿ ದರಿ. ಲು 
೦೮% ಎಬುಸುಖಾ ಅಳ ಅಬ್ರಿಜ ಇಲುಜಸಿ ಬಾಲೂ ಜಾಳುಜ ಆರಲು ಆಗ 
ಜೌ ೧೮೮೫೫ ಬಳಿ ಅರ್ರೆ ಅಂಜಾಯಾಜಾಖಗೆಯಿ ಅಲನಿಯಣಣಿ 
ಲಿರು *ಣೊಬ್ ಅಜಿ ಔಂಯಜಿಃ ಜುಬಿಲಿ ಐದ್ದಿಜಂಜ ತಿಠಾಶ್ರರಿತಜ ಆಜ ' 



ಇ ಅರೇರಿತನ್ಲಿವಿ. ಅಯಕುಆ ಲಿದಿಅ? 6ೆಎಜದ್ರನ್ಷಿ ಭ್ರಜನಉಲಿಕೆಕು. ೧05 
G. 

ಕ 

ಆಜ 0ಳಾಕಾೊಜೆ ಬಾರಿ $6 ತಿ ಜಲ * 
_ಜರಿಯೊಎ ಈ ಬಾಲು ರಶ್ ಬಿಜೆ ಬಬ 'ಅಧಿ್ಯ ಲಠಜ್್ಲೀಯೆಯಿ 

@"* ಲಔ ಎಂರಿಎಈುಳುಸಂಬಂದ ಕಳ್ತಾ ೀಜದೆ 'ಬಿರಿಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಾಕು 
ಅಗಿ ಬಿಜಅಲ್ಲಅಬ್ದ ಲಿೀಬತಿ ಅ ಐ ಇ೮ು೮-ಈ ಬಲುಜ್ ಅ್ಮಆ 
ಲೆ. ಲ; "ಐತ್ ದ್ವಿಜಉುಚ ಅಜ್ ' ಏರ ಆಜಾಲ್ದಿ 
ಜಯಾನ್ಲಿ ಎವಿ ಕ್ರಲಾಯಜ್ ಆದ್ದ ಜ್ವಡಬಖಾಜಿ ಜಲಿಳಿಜೂಜದಿ ಏರಿ 
ಇದೆ ಜಿಯ ಆರಲ್ರವತಾಣ' ಮಣಿ ಬಕ ಬೊಜಣುಲಜಖಾಔ್ರಐ 
ಅಂಕುದ್ದ ಬಲಿ ಹೌ ಲ್ರದಬಅವದ ದ್ವಲ್ಪಜಾ ಔಖಬ ಇದಲ ಶೈ ಆ 

- ಮ ಈರುದಿ ಇದ್ದಿ ್ರಿಯ. ಬಲ್ಹಕಾ ಅಶ್ರಯ ಗೇಯ ನೆ ಜಾನಿ 

, ಐ90 ಶುರು ಧ್ವಿ೨ಿಐ ಅಕ್ಷಬಿಕ್ಷಿಕುಯಾರು ಉಬಶಾಯಲಅೆ ಇಲ್ಕಿಲಿಂ ಆಸೆ 

ಬಿಜ ಬನಿ9ಅಜಬರಿ ಶೂಲದ... 9 ಇಲ್ಲರಿಲೂಲುಳಿ 
ದ್ವಿ೨ಿ ಕಾರುವ ಈಖ ಅ್ರಲ್ಬಳುಯೀಾಡಿ ಹೆಲಿ ಲೆ 
ಬರಿ ಅರಿ ಕುಲಿಟಿಬೆಐ ಬಿಜ 6ರ: ರಾದಿಕ್ಟಿಕ್ಷ ಬತಾ ರೀ 

ಕತಿಲಔಅಸಲಿಜ'್ಲ ಅಲಿಲ್ಯಟಿ. ಅಕುದ-ಈಾ ಬಲು ದರು Fp 

ಇಲ್ಲಲ್ಟಾಲಾಂಯೆ ಅಜ ಹಶಿ ಉದಿಲಿಜರ ಈ ದಿಖಿಬ ಬುರ್ರಾ 

ಶ್ವಯಿ್ ಲ್ರಪಿಅ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಿದಿಲೂ ಉಠಿ ಅರರ ಈ ಉಡಿಲಜಿ ಇದಾ ಕ 

ಅಲಿ ಇ೮ೂರಾೂಐಗೆ ಔರು ಅತೆ ಅಳೆಲೀ ಈೌಯ«್ೀ  ಐ0ಜ್: 
ಲೆರುರಾ3ಂಎ! ಇಲಾ ೯ ಶಿಖಿ ಗೊರಿಖತೆ ಜ್ಹಲ್ ಕುಲಿ ಸ್ಥ 

ಅ.೦: ದ್ರಾಯೆಂ ಔಯ ಲಲ್ಲಿ ನ ಪ್ರೌಢ್ಲಿ ನನಿಶ್ಲು ಲ್ಲ್ಲಿಕು: ಅಲ್ಲಲ 

ಅಎಬಿಕ್ಷಿಕುಾಂಶು ರಾರಾ ಅುಔಿಲ್ಲಿವಿ ೨೮ಾಲ್ರೆಎ ಅಿರಿಲಿ ಈ ಆಲಾಖತೆ 

ಆಿ6ಿರದ್ದ ಉರಿಉಂಜ್ ಬಲ್ಲ ನ್ಲಿಖಿಚ್ ಬತ್ರಿಶ್ರಇಬಚಿ ಇಲಉಲಿಲ್ಲು 

Y ಶಿ maf fn ಇಯು ನ 
ಸ 

೮ಶ್ಷೂಯಯಿ ಬಲ್ಚರಾೂಖಿರು. ಶಳಜಾಹತೆ ಕುಲಯ ೮೮ಎ: ಬ್ರ 

೪% ಜಲ್ಬಾಆಗೊಂ ಆತೆ ಶ್ಲಾಖಂಜೆ ಉಂ ಅಶ್ಟು: ಅಔಲಔ ಅ 
. ಶ್ರೂಶಾಲಣೆ ಕುರುದಿ ಪವನಃ ರು. ಅ್ಲಾ ಆಈಲೌ' ಅಲ್ಲಬಿಕಿಶುಂಶು 

6ಔ ಇಉುರ-ಈ ಆದಿಲ ಅಬೂಲ್ಲ ಅ89 ಬಲಿಲ್9ಬೀಣಿ ಅಜುಣಿ 
ಜುರಖುಬಿಜಗ ಅ8ಆಯಲ ಈಸ ಆಲಿಔಅಲಿ ಬಿಟ ಇಲಿಜ್ತೂಯ ಉಲಾ ಆಸೆ 

೫೭% ೫% 



`766 ಅ ಅರೇೇಲಿತಲ್ಲಂ ಅಯಿರಾಆಣೆ ಲಗ ಯಲ್ಲಿ ಅಯುಣಬರೆಲದಿ. 

ಅಬಿ ಶ್ಲಾಳಣಿ ಉಂಂಬದಿಲ್ಲಿ.. ಕ್ಲೈಲಲರಲಜನಿ6ಲ್ಲಿ ಅಯಿ 

ಊಂ ಮಿಲ್ಸಇಆಸಖಿ: ಶಾಲಖುೂಲಿನಿ ಉಳಿ ಲಿಖುಔ ಶೆ'ಬಖಜಿಡೆ 

ಬೆಯಜ್ಲು ಲೂಡಿ ಅದಿ ಆಯಕ ಶ್ಲೂಜಾೆ ಉಲಿ ಜಲಧಿ 

ಯೆ. ಕೆಲಿ ಜಲ್ಲಿ ನುಲಿ ಅಮಂ ಅಲ್ಜುಳಸಂಂ ಆಜಿ 

ಉಂ. ಅಠುಕ್ಷುಯಿ: ೦0೮1 ಬಶುರಂಬಿಲಖಿ ಅ೭ಿಲ್ಷಿರಾಶುಅ ಇಜುರ-ಈ 

ಬಾದ್ಸಿದ್ಣಭಿ ಅಬಾಲ ಲಂ ಜಿಯೊ ್ಲಾಾಅಾಜಸೆ ಉಲುಲಿದ್ಲಿ ಐಸ್ರ 

ಯಿಾಖೆ ಜ್ಲಾಭಾಆ ಉಂುಬಿಲ್ದಿ ಮಾರುವವ ಶಂಶಾಲಣೆ ಉಲುಬಿದ್ಷಿ 

ಮು6ಔಂದೆದ ಲಿ2ಆಗೆ ಶಾಲು ಅದು ಬ್ ಜನರ ಬೀಡೆದ (೨) 

ಇರಲು ಶುೂಜಾಆ ಅಬುಲಿಜುಬುಲಿ ರುರ್ರು ತಯಿರೌ ಲಾಲನೆ ಎಖುಲಿಬಿಬಲಿದ್ದ 

ಅಂ. ಕೂದಿ ಲ್ನಾಶೌದ್ದೂಯೆಎ. ಇಜ್ಔಿಲಿ ಅ ಇದ್ರಿತೆ ಅಜ್ಜು ಉಡಿದ್ದಿ- 

ಅಲಿಕಲಿಅಜಾ್ಲಿ ಪಚ ಅ೭ಬಿಕ್ಷಿಶಾಬಿಆಸೆ ಶ್ಲಾಜೊಲ್ಲಯುಳದ ೨ರುರೆತ್' 

ಉ%ಔಲ್ಬಯಿ ಆತೆ ಲೂಲ್ಮಿಯ ಇದಗ್ರಿರೂಯಪ್ ರುಚ ಅಮಿಂದಟಿ ಔಮಾ ' 

ಬರ ಜರ ೬ಣೆ ಲ್ರಷ್ಚಿಲಾಎಯಿ ರುಡಿ. ಒಡಾಾಲ್ಖಿ ೭ಜಿ 

ಕ್ರುೂಅಶಾಬಡಿ ರು] ಆದಿಕ್ಠೀದಿಜಸ ಬದಿ ಇಲಿ ಊದಿ. 

ಈ `ಆ339ಆಲ್ಮಐ. ಅಡ ಅಬೊಲಿಲೌ ಕರ ರಾಳ ಉದಿಲ್ಲಬಿ ಅಬಾಲ್ರಿದಿ 

ಅರಿಂ ಯಜುಜಬಂಖಿಆಸೆ ಖುರಣುರಿಜೆ ಕ್ಲತೊಜದ ಶೀಟಿ ಇರಿ 

ಈ ಡ್್ ಅಲಿ ಬುಶಾಆತಲದಔ ಖಶ್ನಾರ ಅದ್ದಿ ಅರಿದ" ಅಜುಂಶುಅ 

ಲರು ೨3 ರೂಜುರಿ ಅರ್ವ ಲಿದ್ರಾಲಾರ್ ಧ್ವಿತಿಬಾ5 ಆಸ ಲುಶಾಲಿ 

ತಳು ಗ್ರತಿಚೆ ಅಲ ಲೆ ಎಂಐ ಚುರ ಈ ಅಮುವಿಂರುಲ ಬ್ರಯೊಿದ್ದಿ 

0. ಚಾಸಿ ಬರಲ್ಲ ದ ರಟ್ವ್ರುಜ್ಟಣ. ಖುರಲಿ ಲೆ ದಾವ ಅಆಲಿಜ್ಯ ಶಿ 

ಅಯ ಉತಿಎ ಠ೦೦ ಅ ಉರುದ್ರುಖಿ ಕ್ಞಾಠೋಯರೊ ಇಉುಶ್ತಾ ತರಿ 

ಇಂಬ - "ಕ.ರರಾಜೊಂ ಗ ತಟ್ಟೆ ಇಂ : ಇಲ್ಬಿಜಾಲಿತ ರೆಯ. 3 

|. ಯ. ಇಲ್ಪಲಿಎ ಇತಿ: ಇಬ ಈ ಕ್ವರ್ರಿಯ ರುಸ ಆಲರಿಲಿಆದ ಕು 

ಶಾರ್ಫಿ ಅಶ್ತಾಅಸಖಲಆಗೆಲಿ ಶಬ ಲತಾಯಜ ಪ್ರಿಂ 
ಇರ್ತ ಬದ ಲ 



ಕೆ 

ಇಂ. 

[en (OD 

cow 

ಎಕಾ ತೆಯ” 6ಮಕುಜರಿಡಿ ೫3 6 ಎರಿ ಲ್ರಜಾಂಜಿ9೦- 
707 

ಇಲ್ಲಿಲಿಜುಲಿ 6೮8 ಜರಿ ಕ್ರಹಶಿಯ ಜರಿ ಆಜು ಜಾಬಿಂಜಾಜಲರ ಈ ಡಿಜೌಬಿ 

ಅಲ್ರಿ ರಯ್ಯ ಬರತ್? ಇಲ್ಲೆ. ಥನ್ವಿಲಲ್ಬ ಅರಾ i 

ತಳು ಬಬೆ ಅಜಿಲ Oa ಧಾಜುದರೇ ಆನಿ ದಬ ೮ ಸಜಿ 

ಉ-ರಿಐ ತೆರಿ EE ಇಲ್ಲಿಂದ. ಆ
 2೨) ಅಜ್ಜ ಯ ಜಲ ಇಲಾ 

ಬಬು' ಜಖಾಜ ಬರ್ ಬಳ ಅಬಿಿಖುಬಿಜ'ಜಲ್ಞಾ ಅಲ್ಣಖಸ3ರು ಸ್ರ 

ಬುಲಿ ಅಾಜಲಿಐ- ಅಲಿ ಅಿವಿಬವಿಆನ್ಲಿ ಅಶ್ಪುಳಿ* ಇಂ ಅರ್ 

ಇಬುಖಿ ಸಾಹುಶ್ತಾಯ ಅಿಂಜುಜ! ಇಶಾ: ಕಾಹಾಶ್ಯಾಯಿ ಜಿಲ ರಜಾ; 

ಅಲಿಜಾಜಾಜ್ಕುಬಿ ಅೀಕುಜೆ ಅರ ತ್ ಅಶಾ ಅ್ದಿಜ ಅಬ ಅರ ಅಸ ಜರುಲಿ 

ಕ ಹಿತೆಷ್ಟ ಆಯಿತೋ ರ | ಜಸ ಕ್ ಲಬ 

ವಿಕ ಔಬಿಬ ನಡಔೌಲದ ಬರತ್ ಆಲ್ಲಿ ಜಬರಿಐ ಗ
ೆರಿ ಬತಲ ರೈ ಲು 

ಅಲ ಛಲ ಕದವೂಜಾಜಿ ಬದಿ ಶಹೌಬಳುಲಲ್ಲಿ ಈರ್ಫಿಲ್ತಾ ಜತರ 
Ke 6 

ಲ್ವ ಎಲ್ಬೊಡ್ ೦ ಬಬ್ಬ ವಿಜು ಅಪ್ಪಾ ಅಸಯಿಆಗೆೇಯ ಇ್ವಲ್ಜತ್ತು ಬುಜ 

ಲ್ಲಿಬಿಕ್ಞಾಖ: ,: ಬಜಿ ನಿ ಅ 1೮ ಐದ್ದ್ಲಿೀಬಬೆಲ್ಲ "ಎಲ್ಸಿ 

ಬಿಸಬ್ರಜಖಜ್ಛುಯ ಉಕ್ಕಿ ಅಸೊ ೪ಜಿ ನತ ಔಂುಯಿಲಗೆರ್ ಲಜ್ ಅ" 

ಲು: ರಿ ಅಯಿಬಿಲಾಲಯಯಾಯಲಗೆ ಆತೆ ಬಾಜಾಕು ಈಅಲ್ಟಉಾಲಿ ಖಿ 

ಬೆಂ ಘವ್ರಿಜಸಎಯ ಔಯ ಅದಿದ್ದಿಲಾಜುಅ ಅನುಕುು ವಿಜಯ 

ಬಬರ "ವಿಲಾ ನ್ರಿವಿಅಜಾಲ್ದಿ ರಲಿ ಅನೀತಿ ಧ್ವೂಯೆಬಿ, 

ಅಯೆತ್ಪಬೆಬಿಸ೦ £೮ ಐ6ಲಾದ್ದಿ ಈ್ಜುಜಲ ಪುುಕ್ಸಾಯಿ ಅಲ್ಲಿಂದ 

ಲಿಪೆಲಔಅಅಶುರಂಐಜಿ ಪದ್ವಿ ಜೆ ಜಣ ಇ ಔಯ ಕಬು 

ಜರ ಈ ಡಿಖಿಬ ಅಬಿಬಬರಿ ಆ ಇಂ ಕೌಡ್ಚಿಉಲ್ಟ್ರಾಖಿ: ಅದ್ದಿ ಆಗಲಿ 

ರತರ ಹೆಲ್ರೀಯೆಐ ಲೆಉಾಳಿ ಲುರು ಎರು ik ಠಂ ಧಲ್ಲಂಜ 

ಖಾತಿ ಅಶು ಕ್ಸಿ ಉಲುಂಔ ತೆ ಜರಿಟುಆತೆದಿ ಲ್ರಿಜ್ ಉಶಾ ಲತೆ 

ಅಕೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಅಳ ಕಠ ಲುಲಯಾಲೆಯಿ. ಲಿಜು ದ್ರೀಜುಯಶ್ ಆಜ್ರಿ 

ಈದಿ ಧರಿ ಜನಿ ಕ್ರಜೆ ಅಲ್ಲಿಬ! ಅಠಿದಿಕಬಜ್ಜ ಅಲ್ವಾ: 

ಅಂ. ಕೂಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ವಿ ಶಾಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಲ ಅದೂ ಲಿಯ ಅಿರಿರಿ ಇಂಬ 

ಆಲರುಆ39ಬ ಜನವಂಲಔ ಹೌಡಿಉಾಲುದ್ಯ ಜಲಿ ೌ ಬ್ಲರೆಬಿಲಾಯತ 
Xxxx32 



7638 ಈ 

ಆರಿ. 

ಅ. 

Ba. 

x 

ರ ಈಮಿಕೀಣಿ 5೨.೬% ಕಿಂ ಬ್ರಖೂದಿ5 ಫಂ 

ಅರು ಬರಾರಡ್ರ ೨ ೨ಜೆ ಬಾಲೆ ಜಸೆ ಅಲ್ರೀ ಐಲು ತಂದಾ ಉರಾಜಿ ಇಲ್ಲಿ 
ಆಧಿ ಜಲಾಲ ಕ್ಷಿಶುಯೀ ಪ್ರಲ ಟೆ ಇುರ ಲಿ ಬರು ಉ೨ಲ೬3. 

ಔಿಶಾಯಜುರಿ ಬಿ ಜಾಜಲ್ಲಿ ಇದಿ್ದಿಂಣ್ ಆ.೪6. . ಅನಿಂ ಲಐಜಬಿಲ್ದ ' 
ಬಿಬವಿ್ದಿ ಈುಬಜಜುಲಿ ಲ್ವ ಮ ಅಜ್ಞುಲಂಂಜ 
ಶ್ಲಾಂಶಾಅ. ಅಜುರಿಬಜ 96 ಈ ಎ೫ | ದದೊಖಲಿಶರಲಲಿಯದ್ಲಿ 
ಬಾರೆ ಕ್ವಿಶಾಇಯೆ ತ ಆ೬ಕ್ಲಿಮಿಕ್ಸುಯ. ಜಲಿಬಿಣೊಡೆ ಅಬಲಾ ' 
8ರಿ5 ಅಶಾ ನಿರಾಬಲಿಬೂಯೀಸ ಅಲಬತಿಬೆ ತ ಡಿನ್ಕ್ರಿಆತೊಯ 
ಉಶಾಶಾಲ್ದಿ ಈದಿ ಅಅಿಲರೋಸ್ತಿಜೆ - ಲೆ ಅಯ ಇಬವಿಎಲ್ಲಾ” 
ಫಖಚ ಯಲ್ಲಿದ್ದ A ಅಕಮಯಿಬಾಅದಲ್ಲೀ ಬಿಕಾಲಾರು 
ಉಸೆ ಕಲುಲಿ ಲೆ ಜಬವಿಣಿ ಸ sg ಕಲಿಲ ಜಜವಿಯಿ” 
ಅಳು ಕಡೆ ವಿಶಾ ಔ ಔಸಾಖಜ ಜೆ ಈಜಿ ಶಜಲ್ಲಿಳು ನ್ಲತಾಂಜೆ ತ್ತು 
ಅಕಾ ಛು ಬಿಜ ಅಮಿಜಾಬಿಲ್ಧ ಔಂಶರಿ ಖೌಜ್ಅ ಉರಿ 
ಕುಜ ಐಡಿ ವಃ Desde ಕ್ರಖರಿಆ 3 ಪಔಲಜಲಿ ಖೀ ಕ ಜ್ನ [3 ಲಿ) ಹ್ಞೂಂ ವ್ಹಾ ಯಜಲ್ನ ಉಕಬಿಬಂಯಲಾ ಅಳು 99 ಶಾಖಕ್ಕೆ 
ಬೀಣೆ ಅಪ್ತ ಗತ ಶಾಸ ಅಯುದಿಬಜ್ ತರಶ್ಸಾ ೧.ಬ್ಬಾ, ' 

| ಬ್ಲ:ಸೊರುಲಿ ಲ್ಯ ಈಬ್ಲಿಜತೋಮನ ಅ ಅಧ್ಲಿಆತೊಂಡೆ ಟ್ 5೮ 
ಉುಔಲಾಉಾರಾತ9 ಇಐಎ ಈರ್ ಅಚ್ಖಬುಲ ಠಕ್ಪಿತಾಣೆ' ೨0 
ಬಜಜಬೆಖ ಬುಶಾಲ್ದಿಕು ಜಿಮಿಂ ಜಬ ಉಛರಯುಲ್ಲುಲು «ದಜ ಲಿ 

ಡಿಜಿ ಅಲ್ಲೀ ಮಯಲುರ ಅಲಲ ೨೮5೫. ಶಲ ೨9855 ರಿತಿ ವತ್ಸ ಎಲರ ನದಲ ಅಸ್ಪಾಖಸಾಂಯೆ ಕೇ... 
೮೬33ರ ಔರ ಅದಡಔನಿS ಬುಕ್ತಿ ರಿಹು ಆಗಲಿ ಇರ. ಆರಿಶಾಖಿ 
ಖರ 13೨ ಇರುತ ಜೆ ಸೆರಿ ಇಲೆ ಇರ ಕದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಲಿಜುಲ್ಲಿಇಸ೦ 
ಅಲಾ%ಿನ್ನಿಕು 7 ಔಿಔಬಿ ರುಠಿಣೆೊಳ ಕುಜನು ಬನಿ ಲ್ಲ ಫನ್ನಿ 
ಬಿಲನಿುರೀ ಐ ಅಪಾದ್ರಿಕು. ಎಣ ಪ್ರಿಂ ಟ್ರಟಾಚು ಉದ 
ಈುಯುರಿಡ ES ರುತಿರ್ಫೂಡಿತರುತಿ ನ್ದ ಡಿ ಇ 3ಜುತ್ನಲ್ತಾ ಅಶಾ 
ಖಲ ಆಉಶಿರಶಾಲ ಅಲಾದ ಲಿಯ್ಟುಯಿ: 



೮ ಜ್ 'ತಯರಾಅಣೆ ಔಸಿ ಅಲಾದ ಪ್ರಜುಂಜಿರೆೇಂಎ. 169 

ಈ ಶಾಲಿ ಔಲಜ್ಟರಿ ಚಿತೆ. ಅಲದ ಕಾಲಾ? ಈನ್ಕಿ ಲಾತಾ 

ತಾವ್ ನರಂ" ಜವಿನೊಜಜತಿ ಇದಲ ಅ ೩೦೮ 
ರ್ವ ಹಾಬಿ ಇಲ್ರ್ರಕುಆಂಣಖ್ ಶೌದ್ಧಾ ಆಸೆಯ ಈ ಅಕ್ಷದ ಅಕ್ರುಲಾಟ್ದ ಲಯ 

ಈ ಫಲ ಯ್ಯ ಕ್ಟ ದ್ಧಿ ವರತ ಹನ ಜ್ಞ ಜೆ ದ್ವ ನ ದ್ವ ಈ «8 

೩ ಭಲ ಜಅಬನುಂದಔ ರಿಲಳುಅಧ ಇಮಾಲಾರುಜ್ ಸಂ ಇ 
ಅಲಲ ಶತ ಇಯ ದ್ರಿಲ್ಭಾಚ್ಚು ಲುಲ್ನಿಯ ಬಲ್ತಿಕ್ರೀಲಜಿಲ್ಲ ಓಔಲಾಲಿಯಲ್ಲಾ3 9 

ಈ. ಈಲ್ಪ ಅನಾ, ಜ್ Sess ps 
ಲಇಐಆಸೆ ಕಬಿರಟ್ಛದದಿ ಔಣ ಉರುದ್ರರಲ ಹಿ ಐಜಜಿಂಜಗಾ: 

ಈ: ಬಿಜು ಆವ ಅಬೀ ಬಃ ಪಫುಣು, ಆ ಅರರೆ ಬಲುರಿಜಾಜಿ. 
ಲವ ಉಲಿ ಜ ಲಡ್ಟಾಜಲಲಿ ಅಂ ಲಜಆಸರಿ ಬಜಿ ಭಷ 
ಉಲಂ ಐಲು. ಉಳಿದ್ಲಿ ೮ ಕ್ಕ್ರಲ್ಟೆ ಡ್ವಿರೀಚಾರಿ ತಆಾ:ಆಐಔಿಛಿ: ಜಲ ೫ 

ಆ. ಅಂಜಿ $೦ ಔಯಳುಖಾಲ್ಲಿ ೨೪6೬] ಇ ನಖದ 6. ಛ್; 
ಬದ್ರ ಲ ತಂಧೆ ಜಶಿಅಣಲ ಅ ೭೮ ಕರಾರು ಅ ಉಚಿ, 

ಲಿ. ಎಲ್ದಜಲಿಕುಳೂಖ ಜಲು ಈಜಲು, ಬಜ್ಜಿಖುಆಬ೦ಅ ಆಶಾರ 5 ಐತ: 
ಸಾ ಬವಿನೆಟ ಬರಾ-ಲಿಜಿ ಈದಿ; ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ತಿಶಿಐಜಕು ಅ ಔ ಪೋಬಿಚಾ 
ಅಲ್ಲಿ ಬಲ್ರರ್ರಿವ ಬಾ ಅದಿ ಹಾೂಬಲಾ ಅಲಕ್ಷ ಲ್ಲ ಆಳಲಿಕುಲಂಬ' ಅಬಾ; 

ಣಿ. ಅರಚಿ ಖುಲಿಯಿ ಅಜಖುಲಿ ಇಜಾರಿಾ ಗೆಂಡ ಯಿಲ್ಲ, 
ಆಾರಿಲೌ ನ್ವಿರಾಯಿಇಂಸ ಉಡಿ. ಜಿ ಜರಿ ಈ: - 
ಅನಿನ್ಷಿ ಜುಲೇೆವಿ ಅಲಿ ಅಶಾಜಾಬಔ ಎಲ್ಬಲಿ ಲಿಐಔಲಕುಅತಂಬೆ' ಲತ: 
ಲಾಉಗೊಬೂಂ್: ಅಬರಿಬವ್ಧಿ ಕಜಾಉಲರುವಿಬುಶ್ರಾ ಆಲಿ: ಅ್ರಯಜಆ 6 ಆ: 
ಮಾಟ 
ಪಮಿದ್ಧ ನಪಿ3ಟೆಐ. ವಿಕ ಜಲಿಬಂಜಿಜಿ ಕೂ ಉಜ್ಜ ಅದಿಲ್ಲ 
ಅಉುಲಿರುಜಗೆ ಶಬರ ಇಂತ? ಯಲಿ ಒಣ್ಟಲ್ರೂಎಹಿಲ್ಬ ಜ್ರಲ್ಲಿ5ಂದಿ 
ದ ಔರಿಃ ಕ್ಷಿಖುಿಯಾಲ ಕಬರಾಬಿ ಲಿಲಾ ಈದಿ ಅಮಿ ಅಬು 

ಈ. ಶು ಅಶ್ತುವಿದೆ ೪೦ ಪೊಡೆ. ಇ ನ್ರಿರಾಯಿ 6ರಿಜ೦ ಅಲುಬೆ 
ಬಲಿ ಅಲುರು ಅಲ 6ಿಔ ತಿ *ಕಾಲಾಲ್ಲಿಷ ಲಾ ಜ್ಯಲ್ಬಳುದಿ. 

ಮಾಜುಜಿ; 

ಗ 



770: ಆ. :ಆರೇಧಕಲ್ಬಖ. ಅಯಿಕುಃಗಿ ವಿಜ್ ಡಲ ಅಲುಅಜೆಕೆೊಲ. | 

೮. 

eo 

ದ. 

. ಜಾರ ಜಾಜದ್ವಿಲನ್ಸಿ: ಈ ಔಜರಿ. ಅಂಕ್ಕೆರಂದಿಆ. ಈಲಿಲಲ್ಲಿ 

. ಅಕಾಆಸೆ ಬದ್ರೂಲಿಕುಶಾಳ9ಿ ಇಢಈುರ್ವಿಆಸೆಐ. 

. ಲ್ರಯುರ Fi 9ರ ೧.ಔಎಣ್ಜರಾರಿ' 

ಬರನಿ ಇದಿ ಲೆಜು ಶು೨೫ೆ ಬ್ಲಖಲಭ ಈೌಪಸಾರಲೊಲಾಳ್ೆಯ ಜುಜೆ 
ಲ್ನ 

ಶುದ ಖಣ ಲಳ €ಔ65ಲಂಅಜಲಲೆ ಅಂ ಬೆಂ. ಅಲ 

ಐರ್ ರ: ಮಿ ಕಬೌಂಗೆ ಜಮ ಅಲುಶಾ ರ9ರುಶಾ ಛಜ್ಜಾಕುಲ ಇಜಾಾಲಿಢಿ 

ಅನಿಲ ಶೂ ಜಾ ಫಾಆಬ ೬5 ವೈದಯ ಪಿಂಕಿ 99 ಲಿಬು 

ರ್ಯಿಜ್ತುಉಲಿಜಲಿ ಭಗ ಈದ ಬೃ ಪೌಬಾಲಲ್ರಿಅದೆಯಿ. 

ಉಡ ಇರಾೂರು9 ಉಲಿ ಆತ ಅನು ಎರಾ ಖಾಯೀಸಿಂಚೆಲ್ಲ ವಿಬೆವಿಗೌಜೆ ] 

ವ ಕುಬುಬಿಖಂಲಲ್ಲಿ ಪ್ರತ ಉತ್ರ್ರಬೂರಾ : :ಜ್ಯಳಾಉಶಾರಿ ಜಾಜಿ 

ಖಲಿ ಭಿಐಬ್ಬಶ್ನಣಟಿ ವಿ ಬೋಜ: 

ಜ್ಿಾರಾಶಾೆ - ಅರಿಯಿರಿ" ̀ಇಲ್ಲ ಬಂ 

' ಅಲಿ ಅರ್ಲಿ ವಲದ ಎಳ ರೂಲು ಅಲ್ಲಿ ೦7೬ 0D 
ಕೀ ದ್ರಿ KN] ( eR We 33 [9 

AN 

ಅ೭ನಲ ಸಲಿ ಕುಹಕೊಬೊಉಹ ಅಲಕ್ಷರಖದ್ದ ಲ್ಲಧುಬುಶಾಯಲ್ಲಿ ಅಔ'ಅುಠಬೆಖುಲೆ 

ಉುಣುಲಿ ಲಿಳಾಔ ಆಯ: ಕಾಲ ಎರಿ ಜೃಈಹಗಂರುವಿ ಅಲ್ಡಿ 

ಜ್ಯಲಾಸಢತ್ಲಿದೆಹಳು ಬೆ ಅಲ್ದಿಖಾಲೋನಿದ ಅರ್ವ ಅತೆದ್ದಿ
 ಬಲಿಪ ಖದರದಿ 

ಬಶುಟೆಬೆ ಚರಕ ಅದಿ ಈಯ್ಲೆಶಾಖ ಜಾರ ಉ
ಲಾಗ್ರಾಖಿದಿ ಜಾಯೆಯಿ. 

ಆಲ ಆಈ ಈಜಿ ಬುಜಶಿಬ ಇಕೆ ಇಲ್ಲೂ ಲಿಲಾರುಲಿ ಆಯಪ್ರಧಯಿ ಅದೆ 

ಅಾ9 ಲ್ವಿಲ್ಲಾ ಲಿಚೆಜಿಬೆ ಎ೭ದಿವ ಬ ಬ೦ಲ ಬಜ್ ಅಬುಬರಿಬಿಪ್ರುಕು ಆ 

ಕಲಾಂರ ಘೆಯಿಜಾಅಕ್ರುಬಿ: ಅಲ್ಲಿರೀಅರಿ ಅಕ್ಮಿಲಿಬಿಆವಿಕು 

ಬೆ 9 ಖಾಯಕು ಜೌಎಲಾಲುದ್ತಿ ಈ ಔಲ ಲಿಬಿಯ 9ಲಿಇಲ್ಬಿಲಾರುು 

ಇನ್ಫಿ ವದೊರಿಹ ಅ 

ಆಂ ಹೇಬುಬಲೆಕೆಿ ಉಮೊಲಿಖಳಿ 6 ಎಂ ce 

ಈಖ ಲೌಜ್ ಲ್ಪ ಬಶ್ನರ ಆನೆ ಬಿಖುಣಬುರೂಜಾಜಯ ಮೆ 

ಏಜ್ ಅಲ್ವಿ ಫಟಾಜರೇ೦ ಬಾಳಕ ೮09 ಇರೂ 9 

ಈರ್ಚಿಆಸರಿ ಆ 



ed : ಅರೇಲಿತೇಐ. ಇ ಇಯಿಕುಆನೆ ರಿಔ ಆ ಆವನಿ ಅಲುಲಜಬರೆಳಿಯ 771. 

ರ್ಯಶಾಂರಾ ಮುದಿ ಬೆವಿಅಜಾಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಲಆಕ್ಕಿ ಐಡಿ ಅಲಿದ 

ಶೌ ಜಕುಬಿರುಆಐ ಔಯ ಕತಟ ಕ್ಞಂರುರೆದ (6 ದ್ವಿ 

ಬಾವುಲಿ ಕ ₹೦ ಆಯಿ ಅಆರಣು ಅಲೆ ಜರ ದಔಬಲಿ 8ಮಿರೀಣಿ 

೯. ಅಲ ಕುಶಲ ಲ್ರಶುರ ಹ ಇಡದ ಲ್ಲಾರದ್ಟಲು ಕಾಸೆ 

ಶಟ್ ಅದ್ಟೀತ ರಾತಿಂ ಬುಖಶೆಐ ಚಾರದ ಜಹಿ ಅುಶುಣ 

ಅಯನ. ಅಜಜಿ ಬನಲೂಶುಅ ಅಧ್ವರ A) ಬ 

ಲ. ಅಬುವಿ ಕಪಾಲ ಭಲಿ ಅರ $ಆಾಲಾಖಿ- ಅಕ್ಷಿ ಅರಣ 

ಡೆರ್ ನಮಿ ಜಡಗ *ಜು3ರ9 ಬರು ಅಬರಜದೆ 

ಜಖಿಶಜ್ತು ಆ ಜಾಜಿ ಜಿಯ ಜಲಿಳಕುಣಚಬ ಖರ. ಜಂಜಡ 

. ಹಾಲಾ ೨೫ ಆಬ್ಷಿ ಈ ಅಜಜ ೫ಂರಯಿಂನ ರತೊಲಔ ಇಕುಲಿಳ್ತು 6 

ಕ ಘನ ಅಜಾುಗ್ಟಯಿ. ಜತಿ ಆ ಅಲ್ವಿ ಆಲ ಅಲಿದ ಅಲುಶ್ರಿಯೀಸೆ 

ದೆಜಾ ಉಳು ಲಾ ಲಿಂ ಗೆ ರ್ಯ ಅನ್ವಿಆಗೊಯೆ ಅಕುಣರೆರಂಯರ 

ಮ ಎನೀ ಬುಜ ಕುಲುಂಿಪ್ ಎಲುಲ್ರನಿಲಾಜಾ್ಷಾಯಿ ಛಲದ ಅ್ರಶು 

ಹಾರದ: ಶಾಲ್ ಅಜ ಬರಲ ಕಿವ ಅಲುಅಲ್ದಿಜಾುಲ್ಬಲು. 

ಆ. ರುಠಾಯರ್ ಲಿಬಿಜಜಾಕ್ಸುದ್ಲ ಅಲ್ವ ಇಐರರು ಬಪ್ಪದ್ದಿರಿ ದ್ರಿಎ$ರಿಈಆಸೆ 

ಹದ್ದೊಜಾರ್ಟಇಗಲಿ ಆ ಬಜ ವರ ಹ್ ಬರುದಿಲ್ಲಾ ಅ ಜು 

pale ಜ್ಞಾ. ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ರಾತೋ ಲಬಜಾಖಾರ್ವಿ ವಿಜಿ ಅನು ಜಲು 

ಅಂ. ಕುದಿ: ಶ್ಯ ಸ ರಾಮ ಆಬ್ಬಲ್ಲಿ ಬಲಈ ದೆಲಿಶೂಐಜಔೌ 

ಜ್ಞುಖೆಳಾಜುಅ ಎ೦ ಎರ್ ಅಗಿ ಇಲಾ ಈದ್ವೀತೆ ರಲು 

ಕ ಅರುರಜರ ಬ್ರನಿಳ ಆಯೇ ರು ಲೃ ಅಲ್ಲಿ ಲಖಸೆ ' ಔರಿಯಳ್ಲಾಲ ಎಕ್ ಅಧಿ 

ಆಸೆ ಕ್ರದ್ದಿರಿಜ] ಅಬು ನೂರ! ನ ತರಲೆ ಅುಜಜಸೆಯರಯಜಸ ಜಾತಿಯವು. 

ಊಂ. ಅಜ್ ದೂರಯೀಗೆ ಅಬ್ಬ ಇ ಇಔ ಅಡ ಅಡ ಜನಿಜೆಂಚಿಳ ೬ ಅಪ್ವಿಕೆಲದು 

ಎಲಾಲ ಅಜ್ pf ಎಜ್ ಕಣ್ವ ಲ್ವ ಅಲ್ದ ಆದ್ದ ಬಜ ಸಾಂಟಾ 

ಜರಿಜೆಎರಿ ಖಾಲರುಕ್ಸುಂ ಅರ್ಲಿ ವಜೆ ಬಜ ಅಲಗ ಐದ್ರೀೆ ೭ಲ್ವಿಲುಜ್ತುಿ. 

ಧಾ. ಲಿಂ ಅಂದೆ ಅಕುಕ ತ ಈಲರಿಹ್ ಲಿಂ ಹಿಸ್! ಲ್ವಿಲಾಯಆಸೆ 

ಅಜುಲಿಲ ೮೮ ಬೂ. ೮% ಜಔಅುಂಲಿ ಬಜೆಲಿಕುಬಣೆ 



4/೩2. ಓಟ ಕಾ ಅಯಾ ಲಿಟಿಆತಿ ಲೆಖಲಾಲಲ್ಕಿ ಜ್ರಯರಾಜಿರೆತೂ.... ಕ 

CA. 

CAG: 

- ಜಾಲಿ, 

ಆ 

ಸಾಧ. 

ಅಲ್ಚುೂಯಿದ್ದಿ ಅಧುಕ್ಷುಖ ಎಜಿರನ್ಸಿಲಿಲ್ಬ ಕಾಜಜಕು. ಜನಿಟೊಂಔ ಠೂ ಬಿಜ ಖಳು :ೊಬರಿ ಅ್ರಬಂಬು ಬಿವಿ, ಇದ್ದಇಲಿಚಿ ಕಬು ಇಲ್ದೆ ' ್ರೀದೆಜಿ ಐಇಡಿ ಶೂ ಆಗಲಿ ದೀಖ ಲಿ ಲೀಾಜನಗೆದ. ಎಲಿ ` 
ಲಾರಾ ದ್ರಿರಾಶುಅ ಉದಿಲ್ದಿ ಅಬಾಲ ಅ89 ಠಿ ಇಲುಜಾಂಯಈ 
ಲಲ್] ಜಿಣಿ ಬಲಿತಕುಣೊಬೆೋವೇ ಶುಅಜಕುಂೋಬೊಲಿ ' ಬ್ರ ರಜಾ ರಯ ಅರಿಲ್ದಾರೂಿಔ (ಈ 
ಅಬೆ ದ್ಧಿ ಬಡ್ತಿಾಲಾಯಕಿ ಖಶುರೆ ಉದಿದ್ರ ರಾಂ ಅರ ಘಸಬೆಬುದೆ ಬವ 
ಡೊ ಬಾಲಿಖದಿ ಜರೆ ಜಾಲಾದ್ರಿ ಅರುಣ ಇಡಿಲೂಂೆ ದ್ವರಿಲ್ವದ. ಅನಿಲ ತಂಲಿಎಲಾಕುೊಲೊಂಿ ಹ್ಯಾ ಬಾಜಜಿ ಈಗಾಣ. ಕುದಿ 
ರಿ 'ಕ್ವಾ “ಹುಲ ಜ್ವಲಿಚಿ ಲ್ರಮಿಶ್ನ್ಟಲ ಈ: ಜಾರ ವವ 2043 | 
ಅಧ) ಲಿಯ 9 ಲಿ ಇನ) ಬಹ ಸುಲ್ರತಲ್ಳಿ ಅಂ | ರುಜು ಕಡಿ 8 ಪಜ ಚಜಾಜೆ'ಖುಲ ಈಜು ಜ್ಞಅಜೊಕುದಃ 
'ಈನಿಿಕುೊೊಬೆೋದೆ ತಾಕ್ಟಾಃ Ri ಐ ಈಜಿ ಟಾದಂಂ ಯೂಯಂ | 
ಥಿಶ್ಲಾಖುದಬಿತಖ ಜುಡಬೆಬು. ಯೆೊಯೆಲ್ಫಿ ಅಅ 'ಲಿರಲ್ದಿಲಿಕ್ದುಎ ಅನನಿಜು 
ಅೊಬೊಣಿ ಅಬುಚಖಕ್ಷ ಕಿ ಯಡ eT ವು ಢಿಜುರಾಶು ಲಿಬಾಶ್ರ೫ಸಲಿದ್ದಿ ಅಲಿಶ್ಯಯ ಗಿಲ್ಲ ಅನಲಾಸಾಚಿ್ 
ಅಬಿ ಉಳಿಜರಿ ಅಖಣಬಿಜಾಖಾಲ್ಲಿ ಬಹು ಅಲ್ ಶಾರಿ ' 
ಲಿಲುಜು ಅಲ್ಲಿಲಾ ಔರ ವಿಲಿ ಲಿಂ ಅುರಉಲಾಲ್ರತೆ ಅಲುತಾ 
ಖಾರ ಈ ಔಶೌಬಲ್ಬ ಶಾಂತ ಲಿಲೌರಾನಿಯ ಬಾಲೆಶ್ಟು ದಭಿಜಾಜಾಲಿ ಅತೆ ' 
ಅದೆ ಉುಣ ಬಿದ್ದ ಜೊದಿ ವ ಇ ಇಲ್ನಿಲಿಎರಾರಾ ತಾಜ 

. ಆ9ಯಯಾರ ರಾ ಉದು ಅಲ ರೆಯ ಾಉತಾಬೊಂಿ ಅಜಿ | ೮ಖಾರುತ ಬರಿಹೊಂಕಿ ಅಲ್ರಜು ಬುರೆಳುರಾಯ್ದೆವಿ 6೮೪ ಕಾಆಗೊಾಬೊಜೆ 
ಅಲನ್ಲರೂಂಡಿ ಜ೦ಜಂ ಖರಿಲ್ರೂಣಿ ಅಟರಿರಿ. 
ಆಳು ಉ%ಲಒಲ್ಬ ಅಲಲ್ಲಿ" ಅಟಿಬಠಮಲುಲಿಯ ಅಜು5್ರು ಅಳುಳ ಭನ ದ್ವರುಕ್ವಾಐ, A A 

| 

ಎ ಚುಮು ಹುಸ ಪುಟ ಕ್ಸ್ 

ಜಿ ಇಟಿ ಔಠೊಬೆಬ ದ್ 



Gl 

ಗ್ 

Gs. 

ಲ್ಪ. 

ಲ್ಪ 

ಲ 
ಆ. 
(7 

ಆಅ ಆರೇನಿತದಿ. ಇಯಿಲುಆ್ ಔಷ ಬದದ ಅಲುರಾಬೆಕೌಿದ. 733. 

ಪಾಲಿ ಆಲ್ಲಾ ಉಬೆ ಯಿ ಜಿಯೊಜಔಿ ಲಜ್ ೮೨೮೫೮೦ 
ಅಯೂಬ ಲ್ಲಯೊಂಯಸಣಿ 'ಅಂಲಿಲಿರಶಾಉುಲಿಯಿ್ತಿ ಬುದ್ರೆಎನ್ಸಾಮಿಎ 
ಕಂದಿ 'ಅನಿದರಿ ಬಿೀಆ್ರಯಿಲ್ದಿ ಕಂ ಅಬಜುಬಾಲಟಿ ಇಟಗ 
ಆನ್ಷಿಲಬಪಆ ಈ ಲಲಿ ಜಲದಿ ಮೆದ್ರೋೀಣಿದಿ. ಔಶುುಅತ] ಅದಿ ಖಿ 
ಅಟಿರು ಪದ ಅರಿಎಲುಲಿ ಅನಾ ಲ್ರಜ್ರರಾಜರ ಈ ಬಬ ಜವ 
ಆಲದ: ಅಡೆ ವಿಹೊಜಜಿ ಥಲ ಪಿಐ ನಜಯಐಚೆ 
ಜಿಲಾ. "ದಲ್ಲಿ ' ೫೮೮ ಔಜೆ ಬಜ ಧಬನಿಲವ ಜಾಜಿ 
'ಅದ ಬೆಬೆ: ಅರಬಿ ಹಲ್ಬಿಜ್ತಾ ಬಖುಜಟ್ಲ ಟಜ.ಜಖುಲ್ಲಿ ಅದಾ ರಶ್ಬಾ 
ಬರದೆೋದಜ್ ಫ್ಲೋಯೆಖಿ. ಅಲ್ರೂಜೆ ರಉಂದಿಂ ಜುರಾತಾಡೂ ಶರ 
ಖುಲೀಸೊಲಜ ಶೂಲೆ ಅಲುಲಿಬಜಿ ಈಾಲ್ದಿಂಲತಾ ಉತ 
ಅರಾಲ್ರೂಯೆಐ ಲೆ ಬಜದೆೊಅೂಿ್ಧ ಲಲ ಶಿಖರ ಉಲಲಾಲವಿ ರಿ 
ಅ ಅಜ್ಜಿಬಂಯ C&S ು ಓಜ ಆತೆ ET ಜಿಶ್ಲಾಐರಿಬಲ ಈ 

ಡಖಜ ಜಟೆ ಜರುಮೂಎಔ ಬೆಶೀಜೆಯ. ಈಖುಂಈ ಔಂಎಯಿ 
ಈ ಉಂಿಉುಪಾರ ಹಳದಿ ಔ38ರ ಜ್ಯ 
ರಲ ಅಣ್ಣ ಅಂಲಿಲಔರಸೊಬೆ ಅಲಲಾ 

ತೇ by aR ಈ ged 3 ಅಲಿಖುರಿಜ್ಞ ಅಬಲಿೂಲ್ಟು ಆಲ್ಲಿ 
ಕ “- ಅದಿಡಿ. ಆಜ ಆ ಟಖ್ರೊಕುಣಸ ಬಿಜಾಆಯ್ಲೂಂಔ "ಬಾಲಿ 

ಜಮ ಅಭಿ ಅಖ್ಲ್ಲಬಬೆ ಅ್ದಿಬಿಜಕು(೦ ಲಬ ರಿಜಲಿ ಅಲುಳ೦ ೮ 
ಔಣ ಅಲ್ಲ ರಿಲಕಿಕು ಆದೆ ಲಿದಿಜ - ಔಔಂಲದ್ರಳುರ ತ ಲಲ್ಲಿ 
ಬದಿಶಾಖಿಜ] ಕಲಿ ಜಿ ಅಣಣ. - ಅ ಜರಿಹೊಂಕಿ ಲಲಿ 
್ರೀಯೆಯ ಅಮಿಜದೆಜಜ ಖಿ ಲಾಯ ಬಲರೆಬರಿ ಲಿರಓ 
ಎಂ ಬರಿಜೆಬದುಜ್ಜ ಜರದೆೊಕ ಅಸದ್ ಕ್ಷಿರಾಂಯಣ್ದ 
ಬಲಿಉಜುರಿ ಆಡೌಲಲಬರು- ಛಿ ಜವಿಬೆ ಎಜಿ ಬರಿ 
ಅಲ ಔನ್ರಿಣಿಲಿ ಅಟ ಅ೫ಖಾರ್ಲಿತದೆಡಿ ಖಲಿ ಆಖಕಿಬಬಿ 

' ಜುಖೀಐಪಿ ದೆಬಅುದಲಲ್ಲಿ ಠಲೊಲುಬಲ ಲಬಿರಿಕಾಳಾ್ಲಿ ಅಳು 
ಬಲರೆ 9 ೮ ಎಲ್ಲ ಬಲರೊರಿಅ ಔಂಜಲ. ಅಜುಔಜ್ದು ಆ 

Xx ER 



| ಬ 

778 ಈ ಅರೊದಿತೆಲ್ಮಐಿ. ಎಮಕಾಣೆ ಬಿಲಿತೆ ಔವಿದ್ರಲ್ಲ ಲ್ರಜಾರಾಲಿರೆಕಐ. ಕ 

ಇರೂಶುಧ ಕುತಂಔ ಅರುಲಿಕ್ತ ಲಿದ್ಟೂಯೆಯ ಮಜ್ಞುಂಚೆ ಕ್ಷಿಜುಎಯ್ಠ್ನ 

ಜಃ ಈರಾರುಾ ಬಳಕು 5೦೨೦೨೦ ಇರುಲಿಶ್ರಾರಿರದ್ದಿರ. ಹ್ ಉ ೨೦ 

ಅಬಾಲೌಿಯ ಜಬಾನ ಇಲ್ಲಲಿಯ ಈಜು ಹಕೊಬೊಂ ಲೆಬಂದ್ದಿ ಎಜಿ 

ಅಬೊಂಣಿ ಬ್ರಿಬಜ್ಗಾಬಬಿಕುಜೊಬೂವ ಬರುಬ್ರಿಲ್ಲ 'ಅಅಯಜ್ಞುಡಿ 

ಈಜ್ಖಿಖು ಜಲಾಲಿ ಬಕುದ್ದಿರಯಜತೊವಿ ಅದ್ಮಿಳೂರುಬಲುದ್ದಿ ' 

ಜಲಾ . ಎಲಲಿ ಆರಾ ಉಬೆ. ಡಿಳತ್ರಾ ಪಾಂಡ  ಐಶ್ದಿಪರಿ* 

 ಅರ್ಮಿಶುಎಲುಬಶಾಖಬದುಲ್ದಿ. *ಉರಾಢಿ ' ಅಕುರು ಅರಾಲಿಕ್ತಾಲ ಇ ' 
ಆಂ. ಅಯನ: ಅತೆ ಮಲಿಬೊಟುಶಾಬಾಯಿವ ರಓರೆ ಲ 

ಅಲ ರಾ9ಿಆಗೊದೆ ಬುಜಶಠಾಂಯದಿ ಖಚಿತ ಮಾಲಿ ಜದ 
ಅಲ ಅರತ್ಐ ಮಿ ಅುಶಿಜೋನ ಅುತ್ಬಿಡನಿ ಇಲಾ “ಲು ' 

4ರ. ಕಾಯಿ: ಅಮರಂ ಜವಿನೋಯೊ ಲಕಿ ಐಾತಾತೆದ್ದಿ ಪ್ರಕ 

ಟ್ ಬಡ್ಡಿ ರಾಯಲ ಲಬ ಇಜಾನ್ವಿ ಅಸಲಿ ಜಾಹಿ ಬ ಯಾ 

ಬಾವಸಗೊಳುಯಿ ಜಾ ಉದರ್ಜಿರುಳ ಅಂದಿ. ಜೂಜಲು ಬವಿ೮ಅ ಲುಡ್ರಿಐದೆ. 

ಜುಲ ಅರು ಇದಾವ ಕಿಲಿ *ಲುಲಾದಿಲುಲಿ ಅಕುರಾ 

ಅಯ ಜಎವೊಎಬಿ' ಬಿಖಜಾಜಾಲ್ಲ ಅರಕು ಅದುಲ್ಲಿಯಿೆ ೫:22. 

೮೫0೨. ಉಸೆ ಬಲಬಾ ರು ತೊಯ ೨೨೮ aD ಅಜ್ಜು ಇದ್ದರ ಲಿ 

ಕ್ರ. 533ರ ಲು. ಬಕ್ಷಿ ಬಜ್ರೌಎಒಲಿ ಔಮಿಂಬಾಲ್ಲವ ಕಲಲ ಅಜಾ 

ಆಯು ಲಔ ಕೂಡ ಲರಯಿಜುಖರಿ ತೊದಲು ಡಬ ಅರಕು €ಲ್ಟ6ಿ [` 

ಖಜಿಬ್ರಾಪ  ಔೆಯಿಜಟಣಲ್ಲಿಬ ಲೆ ಜಲ ಅಲ್ಮಿಖಾದಾಣ್ನರಿಿ ಲಿ 

'ದಾಲ್ರಿಯರುಲಿನ್ನಿ ಖು ಿಯಆಸರಿಲ್ದಿ ುಕಾಲಯಬುಲಿದ್ದಿ ಬಜಬದೆಯತಜ ಲಕಾ 

| ಅಖೂಯಜ ಲ್ಲಿ ಶೀಲ ಅಲುಳಿಸಯಬಲ್ನು ಆವಿಅಾಖರೆದೆ 

೫೪. dC ಬಡೆ ಅಂ ಟೊ ಲೆ ಬಪ್ರಐ ಅರುತಾಯಅಾ ದಿಖಿಟಿ 

ರ್ಆರುಡೆ ಅಸಾ ಎ ರುತ ಆತೆ ಕ್ರಾಯಾಯಖಆಗೆ ಕ್ಯ. ಬಲ್ಲೂರ ಆ 

ಉಲ: ಓ೦೮೦ ಒೂಯೆಎ.. ಇ ಖುಬಿಕ್ಣ ಅಶಸಂ53 ಲೆ ಪತಿಂ ಲಅಚಾರೆ' 

ಜಾಲುಖಿ ಅ: ಖುಂತಸ ರಯ ಯಯ ಲಿಲ್ರಿಜಕುಣಚುಲ ಒಬರೆಯ 

ದಿ "ಕುಳಿತೇ ತ್ವಹಾಖಾಸೆ ಎಳುಆಿಶ ಆಲ್ಲಿ ಆಲಂ. 69? 



ಊಂ ಜರಿ: ರಿಜಲ್ಲಬ. ಅಮುಕು ಔತ ್ಲಖಶುಲಲ್ಲ ಬ್ರಜಂಲಾನಿ ಔಯ. ೪75 

ಅಣ್ಣ ಬರಿಗಾಜ್ ಬರೇಲಿ ಅಪ್ರಲಳರಿ ಔರ, ಕುಲ 6 ದೀ ವಿಘೀಗೆ 
ಅಂ್ಲರಿಐಳಲಿಕಬಂಹ ಉಣ್ಯಲಿಆತ ರ ಜತಿಜುರ ಅಲಲ್ಲಿ ಅಯಬ್ರಿಬೆ 
ಬ್ರಿಲಜ್ಭಾ ಬರ ಕಾಅತೊಲೊಯೆ. ಜುಖತೆಂ ಆರಲಾವ್ರಿ ಕ್ರಯ “೨ಜಿ 
ಕ ಎರ ರಿರಮ೨ ನರ ಔನಬ ಹೊಡೆಯ. 

ಬಕೌಲಿಜೆಲಐ. ಿಜ್ಞನೀವಿರಂಆಜಿ ಔರಿಲುದ್ದಿ 69 ಇಬೆ ಬಶುಖ್ 

ಕಾ ಈರ ಎಬಿ ಲೆ. &ರುವಿ ನ ಅಖ್ಲಾಕ್ ಪ್ರರಿ ಲಬಂಯಖದ್ಧಿ 

ಮಾ ಈ್ರಖಾಯಆ] ಬಳ್ಳರ್ರಿಇಂಗೆ ಖರ್ಖಣುಲಿ £ರಿಳ ಭಜ್ಲಣತ 

. ಕಜೆ ಅಜ್ಞಾಂಜಿ ಜಲಜುಬಲ್ಷ ಆರಗ ಈಸ್ರಿಉಸ್ತಾಪ್ತ. ಉಂಡ್ 99 

ಓದ್ದಿ ಅಯ ಈದಿಗೆ ದಿಔಎಷ್ಟರಿ ಐತುಲಾಸ್ರ ಇಯ ಈಲ್ರಅದ ಬುರ್ಲಿ ಲಲ 

ಐಂಬಜೂಜೆ ಬುಲಿಆಲಿ ಆಫಾಅಲ್ರಿಬಿಜಾಐ ಔಜ್ಞಾೂಲ ಇನ ಶುಯಿ 

ಬನ ಪ್ರಖರ ಟತುಲಲಡೆಲ ಬಲರ ೨೮ ಅರಬ್ರತಲಲ್ಲ ಉಬಿ 

. ಹುಬೆಕ್ಟಿ ಇಂ ಟ್ಯಲ್ಲುರು. ರ ಔಜುಲಿ ನ್ರಂಜಾಜಾದಿ: ಅಅದ್ಧ ಈಜ್ಯೂಹ 

ಇ ತೆ ಲಿರುಹತೆ ಉಲ ಜಾಜ್ ಶ್ಲಾಲಮಿಆಜುರಶ್ಞಾಲನಅಾ 

ಇಲಿ ೬೦೪ ಅಐಲ್ಫೂಯೆ ಇಲ್ಲು ಜಾ ಮಿದಿಕ್ಲಿ ಜ್ರ ಏಲಿಲ್ರಿಂಂ'ದಿ ಬು ಣು 

ಯಯದ್ನಿ ಐಕಾಲಕು We ಛಜ್ಪಾವಿಧಯದ್ದದು ಖಲಿ ಅರಾ 

ಯುನಿ ಅರೆಬ್ರಠಂ ಕ್ರಿಜಜಾಲ್ಲಿ ಬರದೆ ಈ ಆತೆ ಜಲ್ದಿಳಲಲರು ಬಡೆ 
ಖಲಿ ಅ್ರಖುಯಲಿ ಬಾಲಿ ಜಲಾಲ್ ಈಜಿ ಔರ ಬಲಿ ಇದ 
ಅರರ ರದ ತಿ ಬಿಎ ಐ ಅವ್ವಿಆತೆ ಲಿರು ೧೫" ಐಟಿಜಿ 

ಫಕುಆೆಬುರನ್ಲಿ ಜಲಕುಬಿದ್ದಿ ಪಯಿಜುರ. ಖಾನ ಅಯ್ ಈಜುಲಿ ಅಲಿ. 

ಆನಂ ಅಜೆ ಅಂಬ ಔಲಿಖ ಡಖಿಬಿ € ೫೦ ಲರುಬ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ 
ಜಾರೋಗ್ನರಿಎ. sy ಇಲನಿಎ ಮುಳು ಜಂಬೋ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಲಿಲಾ 

ಆಣೆ ಅಬೆ ಆ ಅಲ 
NTT my p: 

ದಿ ಬರಿರಾಣದಿಕು ಲಬಿಳಾಜಾ ಜನಲಿ್ಯ ಜಿಬಿಕು ರಿ ಜಾ es ಈ 

ರಾಡಿ ಎರಿಐರು ಜುಖೊಜಲ ಔಿರ್ನದಿರಿ ಔಜ್ಞಾಂ೮ ಕ್ಲ ಆಯ ಬಿಕ್ರಿಲಾ 
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ಲ 

ಇಂತಾ 

೮೫೮, 

ಆಲಿ. 

ಅಬುೂದ್ದೆಯಿ: ಅಜಜ] ಅರಿಶ್ರಜಜಿರಿ ಲಿರಐವಿ ಲವಿಜರೇಗಲಿಲ್ದ 

ಔಲ್ರಿಜ ಆವಿ ಅರುಪ್ರಾಢಿಯ ಈಜುಲಿ ಎಲ್ಕಅುದಾಂ್ದಿಯ ಅಲ 
ಡಿವಿಲಿ ಇಉುಶ್ರಾಖಿಆಸೆ ಅಖುೂರಫೇ ಅರಿ ಇಜೂರಲೌಲ್ದ ಜೆಎಂ 

. ಅಜಾರ ಲ್ಯ ಆರುಜಾ9ಿಐ ಈರಿ ಇಲ್ಬಲಾಡಿರೊ್ಳೆಲಿಐ” ಧಿ ರ; 
ಅಬು ಈಉಂಕು ಅಲಿ ಅರತಾಆ  ಮನಿಲಿೊಬುರುಬು 
ಯಂ ಆೆರಿಕಾಐಜೌ ಅಲೂಖ್ ' ಅತಿಖಾಡೆಎಳುಳಇಾನ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ 
ವಲನ ಲಿಬಬಿಬುರಫಾ ಔಂಡ ಈ. ಜೃದ್ಧಿಕುತಾಲಶ್ತಾಯ- 

, ಬುಲೆಟ್ ಅಬ್ಬರ ಲಲ್ಲಾ ಅಕುಲು ಇಲಲ ಅಜತ. | 
ಲರಿಲರೌಎಲಿ ಅಲಶಾಜಿಶಾ ಖಾರ ಜಿ ರಿಬರಲಿಎರಿ ಖಿಆಸೆ 

ಅಜಿ ಜದ್ರಾಲಿಸೆ ಅರರ ಕುಲಂ ಶು ಪಶ್ಚಾಲಿಆತೆ 

ಅರಕು ಇಡಿ ಲ್ಸಶ್ನಾಿ ಆಔಶ್ರಾಖಿಆಗೋಯ ೨೨3೨ ಜಕು ಐಜರುಜಣರ್ತಿ 

: ಅಜಿಯ ಅಜಿ” ಕಜ ಈಸಖಖ"ದ್ 'ರ್ಲಿಲಿಂಣಿಜರ' ಉಔ ನಲಿ ೪99 
£೦9 ನುಲಿಬಿೊೊಆುಶುಖುಯಿಅಖ ಘನಿ ಬಸುರಲ್ಲಿ ಹುಲು 

ಔಕುಲಿ ಶುಲ್ಯೂ ಆಗೆ ಇರಾ ಲು ಡಲ ಹ] ಶಯ ಲಶಿಲಾಲ್ಲವ. p 

ಖುಬಿ್ಧ ಅಡ ಬಿಲ ್ರಂಜಖತಅ ಲಿಎಲಿಅರುವುಅಂ ಅಜ್ಜು ೪ದ್ರಐಾಂಚಿ 

ಲಿಲಿಕುರ ವರ ಅಸಲೆ ಯಸ ತರೂರು ಪುಲಿ AR ಇಲ ಅದಲ್ಲ ' 

6ವಿಲೌ $ಯೂಲಂರಕೆ ಬ್ರರ್ಲಿಿವಿ ಜಜುಲಿಖ ಲುಬೆಕ್ಲಾಲ್ಲ ಜನರ ಯರರಿಜತೆ 

ಅಯಿ. en ಅನೆ ಆಲ್ದಾಜ್ದಾದ್ದಿ ಖಾರೊಕಾಜಬಿ ಕಿಲ್ಲಳುವಆ ಜರಿ 

ಅ್ರಖಾಜಿಪ:ರಿ ಜವಿಖಾದಿಣಿ ಅಲ್ಲಿಲಿಖಲಿ« ಅಶ ಇಡಾ ನಖ ಈಲಿಲ್ವ 

ಬುಲ್ಲಿ ಇಲಿ ಕ್ವಮಿಆಬಿ ಆದೌ po ಆಲಿಜಂನಳು ಔ೮ಮಿರಿ ಲೋಧಿ ' 

ಲುದ್ಧಿಆ9.: ಅಶಿ ವಾಕ್ ಲುದೆೊನಿ ಐತಿ ಖಯ ಜದೆತ್ಸಬೂಬದಿ 

ಅ ಉದ್ 'ವಬಲಯರೆ ಆತೆ ೨ ಇಲ ಈರುಲಿ ಶ್ರೀ ಲೆ ಅಬೆ 

ಜಲಲೂಾಜಾಲಿ ಅರಲು ಅಲ್ಲಿಶಿೀಂಜಿ ರುದ್ pS ಎಲಚಿ 

ಅಮಿ ರಬಿ ಬಲರ ಮಿಂದ ರ ಅಯ ಅಜಾಜ್ಕಲ್ನಿಕು 

ಅ ಔಂಯಲಡಇತೆ ಅರಬಿಲಿಜಲಿ್ದಿ ಅ್ರಳಯಿಂದ ಲಿಲಿ ಅ್ರುಘಾಬಿಂಲ್ಲಿಜಲಿ 

ಈ ಇಐಎ ಅಲ್ದಿಳುಡಂಜೆಯೀ: ' ಪುಲಿ ಬ್ಲಮಿ ಫ್ಲಲಾರಸಖುಲರಲ್ಲ್ಧಿ 
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ಅ. 

ಆ: 

ಆಯ್ತಿ: 

ಔಟ ಜಾನು ವಿಜನಿಅರಾಯೀಗಿಲ ನಔ ಲಿಜೆ 
ಬನ ಅಲ ರಿಬನಂದ್ಧಿ ದವಸ ಶಾಠೀಿಂಯಿ ಲೃಜ್ಬುಜೂಶುಜಿ 

"ಅರಕು ಆಣರಿಲಿೆಔ ಎಲ್ಲತ್ಆ ಅಂದಿ ಜರರ್ರಾಯೆಯ* 

ಜೆಜೆ ಅಅಮಂದ ಅಲ್ಲು ಇರ್ ಅ9ದ ಇರ್ತ ಈಜ್ಞತಲೆ ಜಾಳಿ 
ಉಶಾ ಅರ ಆರಾ ಅಬ ಜಲ ಡದು ಬ್ರಐ ಲಿಬುಯಿ 
ಜಲೇಗೆರಿ ಇಲುರಾ ಹಾಲಿ ಜರನ್ಲೀಯೆದಿ.  ಜ್ಯಾತ್ಯ 90೦ 
ನ್ವದಿಅ ಜಾಯ ಅಜಲು ಉಶಾ ಉಳಾಜ6ಅಂರಲಿ 

ಫಲಖಿಬುಂ ಲೆಜಾ ಔಲ್ತಅೂಯಬ್ಬಂಯೆ ಉಲಾಶಾಖಿ ಥಲ್ಟಾಯ ಉಳಾಲಾದ್ಷಿ 
ಜುಲ ರ ಔರಾಂಖಿಜಾ- 

ಹ್ 

ಈ 

ಅ5ೌಲಿಆೆನಿಂ. ಅದಿ ಈ ಬಲಿತ ಅನಿಲ ಐಆನಿ ಡಾಂಗೆ ಆಶಿ 
ಈ. ಅಇಬರಾಲುೂಜಜಿ ಬೃರಿಯೊಲ್ರಾಜಾಂಖಜ್ 'ಔರಾಯೆಯ ಲ್ಯಾ 

ಔಯಜಾಅ3ೊನ ಖತಂ ಶ9 ಆಸೊಂ ಆಲು (ಿಹಜಾರಯಿಕ್ತಿ 'ಲಿಲು 

ಔಜ ಬರಲಿದೆ ಯರಲಿಕಾಬಹ್ ಇಲಿಯು ಈಜ್ಞು ಬಂ ಬೆರಿಯಕ್ಜುಖ 

ಇ. ಲಿಲಿಠಿ ಆಲಿಲ್ರಲುರಾಲ ಗೊಡೆ ಬ್ ಶ್ಯ ಅರು ಪ್ 

ಉಡಲಐಾ9 ಅ ಜವಿಲೊಲಗೆ ಅಧಿಲಐಜ್ ಉಲ ಆಔಜ ಶತಿ 

6೮ ಖಾತೆ ಅಯಿ ಚಲ ಾಜಾಂಧಿ ಉಬಿ ಉಚಿ 

ಜಟೆ. ಅರಿ ರಿಕ ಲಹರಿ ಅಹೆಜಾಲಿಜ್ ದೊಜುಬಾವಿ 
ಅಲಿ ಏಣಿ ಬಜಾರ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅ್ರಮಿಖಜಂಜಲ ಛದತ್ರಖಾಜಔಿ 
ಉದಿಖು ಬಧುಜ್ಚುಬಿ ಅಔಜಔೆಬುವಿ ಉತಿಂದಆಗೆ ತಂದ 
ಲಿಲ್ಲಿ ಅಿಜಾದೆಐಕು೭ ಔಬೆ ಬುರೆಲಕುಜಳಿಲ ಬಡೀವಿಣೆ ಇಂ ಹಿರಿ 
ಅಖಾಡ ರಟ ಸ ದ್ರೆ ಆತರ ಆತೆ ಭಜನಿರ್ರು ಅಲ್ವೆ 
ಅಠುದ್ರೀೆಬಿ ಬೃತಿಘೊಳುವಜ್ಲಾ ಈಲ್ವಆತ ಜುಂಇಹಅರಾಕೆಲ್ವೂ ವಿಷ ೫ 
€ಲೀಲುರಾಜಾರಿ MT ಯಅಜಾಜಾಖಾಲ್ಲಿದ್ತಿ Ay ಆಶ್ತರ 
ಉಲಾಲನ್ವ್ರ ಆತೆ. ಆಂ ಅರಿಔ ಅಲ್ಪುಅಯಿಆ ಅಪು ಅೂದ್ವ 
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ಅಲ ೨೦೪ಎ ಲಳುಣೊಬೆವಿರು ನಲಿ ಇಲುಲಾಜಾಯಲುಲಿಲ್ದ ಕಿಂ 

೫. ಬಿಡ್ರಿ ಬಿಜಾಲಾಜ್ದು ಇಐರ್. ಅಲ್ರಗಾಂಯೆ ಅವಾಜಔ ಬಿಲಿಲಿಖಗ ಅಜಾ 
ಬ್ರಾಯೆಯ ಅಘ ಲೋಲಔಲಲ ಅಲ್ಲ ಅಂಬಿಎಕುಬುನಂದೇೊವೆ ದೇಜುಜ ' 

ಲ. ಅಧಿ ಫವಾಂಲದಿ ದೆಡೆಜ್ಳು ಇಬಿಕು. ಆಜ್ ಅಲ್ಲಿರೊಂಜಿ ಬಿಬತಕಾ 
ಲಲ ಔಎಲಿಃ ಐಲೆಐ: ರಿಷಿ ಅಲುಜ್ಯ ಎಯೀೆರಿಲ್ಲ ಅಲೀ 
ಆಜಾಯಿಅತೆಲಿಲ್ದ ಅಜುಅಖಾದಿ ಜಾರ ಈ ದಿನಿಬ ಬಕ್ಕಲುದಿದ್ಲ ಅಅಲನ್ರಿಕಯು 
ಅಹಶುಯಿ ಬರ ಅಜಾಂಲ್ಲಿ ಅ ಬಾಲು ಇಮಾಂದಿ ಡಿಯಜರೆ ಬುರಅಜಾ್ಲಿ | 

ಇ: ಹಖ್ ಕ್ರಿತಾಯಿಬ್ಬ ೨9. ಇಲೂರಾಈಿ ಎಲಲಿ ಜರಿ ಉಪರಿ. ' 
ಲಿ ಆಲಿಕುಆೊಚಲಿ ಬಳ್ಳ ಬರಿ ಅಜ್ಖೌಬುಲ್ಧಿ ೧ ಲಂಆತೊಬೊಂ ಲಿಲಿ 
ನಔ ಬಜ ಬೃತಾಶಾಾಸಾಲಾನಿ ಉಜುಣಖಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿರಿ ಬು 

ಉರಿ ಆದಿಅರರಿಯಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಲಅಲಕುಕೊಬದಿ ಅುಲಬಯಾರ ಇರಲಿ 
ಲ. ಯಡಿ ಅಲಗ ಅಿಲ್ಲಖಚೆ೨ ಹೊಡೆದ. ಟಾಗಲಿ ಕ್ಷಿರಿಂ್ಲ ಅಶ್ವಾದಿ 

ಐ ಆತಿ ದಿಧೋಲಾಖಗೆ ಜಾ? ಅವಿ ಅಜಾ ಕಾರಿ EE ವ್ಲರಿಔಮತಿ ಲ 

ಲಿಠಯಾಯ ಬ್ಲತ ೂಲದಿಲ್ಲಾ 8 ಫಾರುಂ ಜಟ ಈಿರಿಲ ನಿಲೀ 

ಈಯುಜಿದಿ ಜರ ಅ್ರತ್ರಿ ಅಬ ಶಾಯಿ ದಿದ ಲಿಜೆಚಿಜಲಿ ಬುಶಾಡಿ ಜಾರೆ 

ಈ ರಿಖ ಔಡ ಪೊಡೆ ಶ್ಲಾಣೊಲಿ೫ ದ್ರಿರುಾಂಮೂಧಲ್ಲ ಕಲ್ತು 
ಅತಿ ಎನಿ ಬಿದೊಲಿಚ್ ಅಮರ 9 ಜಾ ಈಕ್ತೂಖ ಲೆ೬ಬೆಜಿರಿ ಅಕಿ 

pe 

ಅಠಿಬೆಬುರ ಅಬಾಕಿದ್ಕಿ ಈಳ್ಜುಂದ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಎಂ ಶಾಟ 
ಆಈ. ಕುಬನಾಾಂಯಂ ಇರು] ಔಔ ಅಂಜನಿ ಅರಲು ಎಲ್ಬಲಿಎಳಾರು ಜೆ 

ಷಿ ಭಾಜನ ಲರುಶಾಯರಿ 156೨ ಬ: ಆಕಿ 

ತಂ ಇಬುಲಖಾ ಅಜ ಪ್ರದ್ರಿಬಟುಅಾಐ ಅ ುೂಜಜಸಯ ಲಔ ಕು 

ವಸ ಆದಿಜುಲ್ಲ ನಿಶಖಾಯಗೋಲಲ್ಲಿ ಮಲಿದೊಬುಶಾಬುಯಿಅದಿದಿ ರರು 

ಇರಿ I ಅನಮುಬಾಂಲ್ಲೂ ಔಮಿರಿಕೆಕ್ಞಾು ಆನಿೀೀಅಾಲಾದಿ 

ಆಂ. ಅರವ ಔಮೂಲಿಔ ದ್ವಿತಿಎಲ್ಫ ಬನಿಬುದ ಬಿ ಆಹಾರ ಜಡತೆ 

$5೩ ಎಲ ಫ್ರಖಲರಿ ಇರು? ಈಸ್ಗೂನಿ ರೆ.ಚಿಯೆಲೀರು ಆಚೆ 

ಯುರ ಬುರೊಆಖ್ದಾ್ದ ಶುದ್ಧಿ ಯೂ ಔಲ್ಲೂತೆ ಶುದ ಲಿಜ್ಯಜಾ। 
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ದಿಔ ಲಾಜ ಬಿವ ಅವ್ವಾ ಸಮಿ ರೋಂ ರಲ ೨ ಊಬರ್) 

ಊಂ ಉಬೆ ಕುಣಿ ಅಔಿಂಎಜೆಖ ಹಿಂ ಆಗಿರಾಜಗೊೆ ಇದಿದೆ;ಳೂೂಲಛಿ 

ಆಧ. 

ಅಲ. 

ಕಾಲ 

ಅಲ್ಲನಿಲಆನಅಅ'3ಬೊಲ ಕುಯ್ಯನಿ ಅಲ್ಲ ಅಲೆಜ್ದಬನಿಳು ಬೋಟಿ ಬಘಬಿ 
ರಬಿ ಜಲೆಜಖಾರ್ಞುೂವಡಿ: ಜ್ಯಾಲ್ಶ್ವಾಯ ಔಣ ಅಜ ಸರಿತ 
ಜಮಿಳಿವುಳ ಸಬೆ: rE ಜಾ ಶಾಜ; ಖನಿ ಅಧಿ ಭುಜ ಅಜೂಲಿಸ 
ಇಲಿಜಿಡಿ ಈBಬನಿಡಿ ಯೆ 39೦ ಮಂಜನ ಅದಿನ್ಲಿಯಣ ಜಬೆತಿ 
ಜೆ ಅಎಬೆಳಎ ಫದ್ಧಿಜತೆ ರತಂ Sees ೯ಡಿ 
ಲಿಇಲಾಖುಕ್ತಾ ಇಲಿ ಅದ್ವಿ ಅಜಿ ಭುಯೀಂಲಿ ಅಬ್ಬ ಡಶ್ನುಲಿ ಯಜಮಾಕ್ಞಾ, 

$5೨5೮೦ aloes. ಘಿ ಫರ್ ಬಿೂಜುಜಾಣಣಿ ವ 
ಮತಿ ೮೮೦ ಇ೮೮ ಬಕುನಿಲುಲಲದಜಣ್' ಔಂ ಲೆ ಲಲುಜಲಿೀಚಿ 
ಅಲಲ ಜವಿಬೌೆಜ ಉಶೊಂಯಖ ಜಲ ಈತ ಬೆರಿ ಜವಿಬಿಚಿ 
ಉಲುಜಾಯಯಿ ಖದ್ಬಿಜ್ಟು ವಹಿ ಕುರಾಚ್ದ್ದ ಮರಅಾಜಾಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜುಟಿಬ್ಬರ್ರಯಾ 

ಲಿಲ್ಲಿ J ಮಿವಿಜಆಂಬೆಲ. ಅಿಲಿಲಿ ಜಖಜ ಕಿಲಾ 
ರಾಸ. ಅಲ್ಲರಿ. ಅಅದರಅಯಜಸಿ ಜಾಜ್ಅಲ್ಯ ಗ ಆ ನಲನ ಆಜಿ 

*ಲುರು ೨. ಕುಜ (ಕ್ ಕುಬಿ ಇಲ ರಾಖಲ್ಬಿಎಜಿಜು ಕುವ 
ಅಬಿ ಅನಿವಿಜುಃ ಸತ ಭೂಯ ಜಿಯ ಈದು. ೮0ಾಇಂಜಾ ಜಿಬಿ! 

ಜ್ಲಬ್ಬರಿತಿಅರಿ ಪಳ ಐ'ಇಜುದೆ ಬನ್ನ ಲ್ರಲ್ಲಿಲಿಜಸಿ ಬುಲಾಯಿ ಆ 

ಬ್ರಲನರಿಆೆ ಠನಇಔಜುಖೊಬೆಲಿ ಜಬ ಬುಿಲು ದಶ ಜಾ 

ಖಿ ಅಟತಶೌದೆಐಡಿ ಜೊ. ಅನಿಂ ಲಿಎಬಂರಾಂಜಿ ಐ೬ಐ 

ಲ೫ಾಜಾಲ್ಲಿ ಲಆುಕುಖಸೊಬೆ `ಶಅವುಜುಜಂಬೂಖ EE ರತಿ 

ಐಲಿ ಔ್ಲಿಲ್ಗಾಜಲಾಬೆಜು: ಅನ್ಲಿರೊಲ3: ಬಬ ' ಜುಅಶ್ಚುದ್ದಾ ನಿ 
ಜ್ಯ. ಜಲಲ ಕ್ಷಿಜಂಐಜ್್ಷಿ ಬಲಿೆೊಯಲುಲ್ಲ ಅಲ್ನಿಲಿ೪ಜಸೆನಿದೆ. 

ಅಎಣೆ ಜೌ ಉದಯ ಇಕುಖಾ$ಔಿದ್ಧ ಹೆಚ್ಚಲ್ದಿ ಜಿಲಾ ಕನು" 

ಮೀರದೆ. ಯ ದಲ ೮೦೦ ಐಆಂ ಮಿರಲಿವ್ದಿ ೫ 

ಆ? ಕ್ಷಿರಾಲ ಜ್ ಬ್ವಲುಬಜಾಯಿ ಬಾರ ಆತೆ ಶಾಖ್ ಲಕ್ಷ ಹೆಲ್ಬಜ್ಬರ್ಲಿ a asi 
ಜಿಯ ಆಖ ಮೀರ ಕ್ಷಿಶುಲಳುಳಿ ನಾಯ ಜೆಡ್ಜಿಜ್ತುದ್ದಿ ಜೈಿಬ್ಬನು ಧ್ಹಲ್ಲಾ 



780 ಅ ಆ೮9ಆಲ್ದಿಲ. ಅಯಿರುಆಸೆ ಅವಸಿ ಔಎಯಕ್ಷಿ ಆಲಾಣನಿರೌಿದ | 

ಅಬುಲಿ ಉತ ಫಠಿಬಲಶಾಂಲಿದ್ದಿ ನಿಬೀಿಲಟು ೮ ಜಲಲ ಕಲರಿ 
ಬಾಿಖ್ಅರುದಿಲ ್ರರಿಬುಆಕುಾಲಿದ `` ಔಖಂಲಖುಲಿ ಭ್ರೂ ಆತೆ 

ಎಡಿ ಔತ ಅಳು ಅುವಿಬೆಖ ಉಡಿ ಲಜ್ಞಿಇಯೆಯ. ' ಕ್ಷಿಕು 

ಅ೮ಾ೨೪ಲ್ಯ ಲುಳಿಆತೊಯ ಜಿಲಾಜನು ಕುತ ನಿಲ್ಲಲಿ ಕತ 
ಅ್ರಠಿಜಯಆ3 ರರಬೆೊಜಾರಿ ಅಲ್ಲಲಿಂಜಗೊಬೊಟೆ ಅಲುಲಬಿಳು ಅಬಿ 

ಡೆ. ಠಿಜಜಿ ಅನಯಲಿಜ್ಯಲರಿ ಅಲಿದ. ಅಜ ಅನಿಕೀ ಔರಿರಾ 
ಈ&ಿಬಅಯ್ದಲ ಆಬಿಖದರೊಲ್ಲಿಎ ಅಔರಿ ಆಜಾಂ ನಿಜ ವರ ಜಜವಿ 
ಔಜಂಯೆ ಬಲಿಬಔಯಲಿಆ ಎಮಿ ಕ್ರನಲಲಜನ್ರಾಲಣ ರದಿರಡಿ 
ಜಲ್ಲಾ. 

ಆರೆ. ಆಜ್ ಕೊಂದ ಅಜ ಮುಳಬ ಭಿ - 

ಲ ಆಜ್ಞಖಾಸ್ಲಲಿ ಈ ಅಖುೂಬದ್ಧಿ ಜಜಾಶಅರು ನಮಿ | 4 

ಖಸ್ತಿ ಕ್ಷಿರುಂಯ ಜೂದ್ಧಂಶಾ ದಔರಿಯಜ್ಞುವಿ ಬ್ಲಿಜ'ಂಜುಬ್ನಾ 

ಆಸ RTE ಇಲ್ಲಲಿಎ ಈ ಆಬೊಯೆಲಿಲಿಅುಬ 88 

೧೬ ಣಿ": ಜೆಕೆ ಕಿಖಲೌಂಯಜಗಿ ಈವಾರ ರದಿ ಅರ್ರೆ 

ಲುಂಡೆಖಿಜ್ ಕರಿಳ ಎ8 ಅ್ರತುಯತಲಸ್ಡಿ ಛಲ್ಬೂಯ ಲಲ 
ಈ್ಜುಳಯ ೧ಲ್ಭಾಲಾಅಗೆಲ್ಪಿ ಭಜ್ಞಂಖ ಳೂ Fo SS ಬಿರು 

ಅರು ಲವಿರ೬ಜುಳರ ಅಶಾಂತಿ ಅಂ್ಲರಿಲರುಣೊಬೊಡ 

೧% ಹರ ಯಾಂಶಾ ದೆರಿಯುಜ್ಜುದಿ. ಉಯ್ ಬಲಿಅರಚ್ರಲ್ಲಿ 

ಅ೭ರಿಜಲಿತಿ ಇನಐಂಗೊಲೊಡ್. ಪ್ರಿಯಂ ಎಂಲ್ಲ್ಫ ರಿಜೆಳಿಆಲ 

- ಅರಿಜಿ ಅನಿಶ್ರುಲಿಜಂಜೆ ರ್ಸ್ ಐನಲಿಜಣೀಬೊನ' ಈಜಿ 

ಬ್ರ. ಇಂಗ ಏಳ'ಳಲ ಬರುಃಲಂಲಔ. ಜರಿ ತಾಕು ಆಗಲ ಅಏಲಿಉುಆತೆ 

ಇಲೆ ಅಲಾಲಿತ ಆ ಈನಿರಿಜುಅಕೊಬೋಯಖೆ ಜುಲ ಅಬೀಜ ಅಲೆ 

ಅಆಾಜ3 ಅನೀಲ್; ಅಜ್ಪೌಯಲ್ನಿ ವನನಿಕುಣೊಬೆ ಜಲಜ 

ಚ ಆಲತ್ರತಕುಂಯಲು ದಲಿ ಲಿಪಿಯ ಉದ್ದಿ ವನಿವಿಕಖಸಂಬ ಜನ್ದೌವಿ 
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p 

3) 

€. 

ಅಂಜ ಅಔಜಿಬಾರ' ಬರ ನಲ್ಲು ಲ್ಲಠಿಜೊಳುದಿಲ್ಲೂ ಧವಲಿಳಿ 
ಅಬೊಜೆ ಔಲೌಚಲಾಯಿ 'ಬ್ರರಾಖಬರತೆ ಎಯಕ್ಜೂಲಿರೇಪ ಮಜಜಗ 

ಅಲಿರಲವಕುಜ ಬೋಳು ಈಳೂಕುಬನಲ್ಲಿ ಇತಸೊಬಜೊಹದು ದ ಲಲ 

ಅಬುಜುಬಮ ಲ ಈಡೌಜಾಲಿ ಉಶಾ  ಜುರೆಖಾಳಾಳ್ಕುೂಲಿಜ. 

ಇಲ್ ಬೀರಾ 29 ಇಿ5 ಇಂದ ಬುಜಲೌಲಔ  ಅಬಿಬಯಂಯೆ 
ಅಅನಿರೆಯೀಶುಅ ಬರಹ ಏರ್ರಿರುಜರಲ್ಲು ಜ್ರ ಯಿಯ. ಎಲಿ 

ಸ್ರಿರಯಿ ಬಜಲ್ಲಿಂಲ ಬಲಿಲ್ರಕ್ಲಿ ಜ್ವರ ಬಪ್ರಾಕ`ೊದಿ ಹುಳದ 

ಖುಅಿಜ್ಞಂಯದೆ ರಜಬರಿಲಿಔ ಲ ಧಎಯುರನಿ ಬಮಿಬಶಾಖ 090 

"ಮಾ ಅಎಸಿಔರಂಬೀಗೆ ಖಳ ಉಮಿಕ್ಞುಖ: ಉಣ ಬಠುರ ಬರಲ 

೨ 

ಉಪಾಯ ಇಯ ದ್ರಿದ್ಧಿರಾ೨ಬಆಗೆ ಔರ೬ಲುದ್ದಿ ಜುರಥ್ಲುಬಲುಜ್ ' ಕರಾ 
॥ 

ಐಗೆ ಬಲ್ಲಿರಿ ದ್ರಿಇ ಅಶಸೆಐ. ಆದ ಇಲ್ಲಬಿಐಧಾಲುಜ' ಇದೆ 
ಅಂ ಅನುಸ ಜನಲೀಣಿಜಾ ಆರಬ್ರೀಬಿಲಾ ಅಸಧ್ಧೆರಲಜತ ಲೃ 

'ಉಆಗೆಅಉಶಿಸ ಲಿಅ ಬಜ್ ಬದ್ದಿಯುದ್ರಿಖಲಿಲ ಶಾಕಾರ ಜೆಲಿಜಲಿಅಾಳಾಲ್ದ ಇಲಲಿ 

'ಅಯಿಆಸೆ ಐ ಜ್ವರ ಈ ೧ಾಯಬೆಿಎ ಯಜು ಗ್ಲಿರಾಂಯಿ ನಯನಾ 

ಕಾಲಿ. 

ಈಖ ಓಮ ಲಈೌಸಾಲಿಲೂಲುಜ್ ಅಜಔರಜರಿ ಬ್ರರಿಳಭಲಾಬಿಲ ಬದಿ 

*ಲಿಜ್ ಆಜಾಜುಬಿ ಲೀದಿದಿ 

ಚನಲಿಆೆನಟಿ. ದಜ ಲಾಲಿ ಎನಿ ಎಲಲಿಎ ಕಾಹ ಬರು 

ಗತ ಬಿಜರನಔಜಂ ಈತ ಬಜ್ 

ಅದ್ದಿಲಾ ಬಯಾಖಾಂದ್ರಿ ತಿಲಕ ರೂಬಿ ಲೌೊತಿಜಜಾರ್ರಿ ಅರು 

ಉನ್ ಕಟ. ಪ್ರಲಿ ಕಜ ಕಾಲ ಅಲುಬ ನಗೆ 
p 

ಇ 

ಖಲಿ ಅಲ್ಲಿರಿೀಜಜಿ ಲ.ಪರನಿೀನಅ. ಅರಿಲಿ ಅ ಅಯಿತು ಯಾ 
CA 

ಕ್ಯ ಈರುಲಿ ಜತ 5ಲಾಾರಲಲ್ಲಿ ಅಶ್ಟು ಲಲಿ ಅಳಿಬಜಾುಲ' ಬದರ್ಲಿಣೆ 
ಅಜುಂರಲೇಿಲ್ದಿ ನಿಲ ಯಲ್ಲ ಓಜಲಿಬಲ್ಬಲಿ ಆ ಜಾಜಾಂಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ಉಲಿ ಉರರಾರ್ವಾಯಿ' 

ಪುಅಜಂದ ಬರವ್ದಿನಿ ಬಿಕ್ರಂ ಐಲು ಲೂ 



788 ಅಲಿ ಅ5ಂನಿತಲ್ಲದಿ. ಇಯಿರುಅಗೆ ತಿ (ಜಾಲರಿ ಅ್ರಬುೂಂಜಿರಿಅರ 

0 

ಛಿ 

ಈ 

ತ 

೫೦೮. 

ರನ್ಷಾಬೆಐ ಅಿಔರ ಜಧ್ರಿಶ್ರಿಖಾಶಾ ಅಲಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಅಸಯಬ್ದೂಡೆ' ರದಿಲ 
ಲಂಬಿ ಬಳ್ಲರ್ರಾಲಚಿ ದಿಲಿ ಲ್ರಾಶ್ಕ್ಕಾಲ್ಟಿ ಅಲದ. ಖ್ಲಾಆಸೆ 
ಎರಿಯ ನರಾ ಶಂ ಬರ್ಬಿವಿ ಬ ತೂರಿದ 
ಲ ಆಅಲರಿತೌಯೇೆ ಅಶೂಯಡಿಲ್ದ ಮಿಢಿ5ನ್ಲಾಟೆಂ ಅಲಿಲ ಆಮಿ 6ಬಿರೆ 
ನ್ವಿಲ:ಕ್ವಾಯ- ೮೦೮ ಕ್ರಾರೂರಾಡಲ್ಲ ಔರಿಾಜಾಲ್ರಿ ಔರಿಯನ್ನಿ 
ಈಖ "ee ಲಿಜಜಾಲ್ಲಿ Wiehe ಈನಿಲಿಣಾಬೆ ಇಡಿ ಖಿ 

ಅನಯ ಬರನಿ ಐನನಿಜುಎಸೆೊಲೆ ಏಕೆ ಲಾಬೆಲಾದೆ ಬೆವಿಜಾ ನರ 

. ಜದೆತಿ. ಬ್ಲಳಿಂಕುವೆಜಾ ಅಲ್ರಿ ಅನಿಶ್ರ ನಬಿಜಸೊರುದ್ದಿ ಕ್ಯಲಾಾರಾಜಾ 

ಲಿಬು್ಲ ಅೋಜಿನ್ಠಿ ರ ಔರಜಿ ಐ.ಔ3ಲ: ಎ ಈಖಲಿಕಾ ಜಬ ಲಾಡಿ ೮% 

ಖಾಯಿ ಜತ ಶಬ ಅಲ್ಲಿ ಔರ ಓಆಕೊಬೆಡು ಆಜಲಬುದ್ಧ ಈ 
ಕಕ ಲಿಜಲಿ ಇಯಿಉಲ್ಲಿು. ಟ್ಟ ೫75 Ri ಬ್ಲಬೆಬಿಜಅಐದಿ ಜಂ 

ಬಕ ಆತುಬ್ರಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಎ 

ಡ್ಯ 

ಲಿ ಜಿತ ಕಿಕುೂಬ ಲಾಜ; ೬ ಇರಿ ಅಇಬಿಕುಜಸಿ 

ಇಲ್ಮಿ ವಿಠ ತೆಲಿ ಇಲಿಜೆ'ಔ ಅಂಡಿ ಜಿತ. 

ಯಲ್ ಬಹಶುರೂಲಿಖ್ ಕ್ಷಿಕಾಂಶುಅ ಜುಜೆ ಅಲ್ಲಲ ಜ್ಹಬೆಳಿ ಅಶ್ಶಾ 
ಅಬಿಜು ಲ್ಲಿಪಲಲ್ಲಿಂ ದೆ ಔಶುಲಿ ರಾಜಿ ಕರಯ ಅಶ್ವಾಖಸೀಯ ಆತೆ 

ಇಲ್ಫಿಆರ*ಲ್ಲಿಐ. ಶಲಿಲ ಅಕುಜಿ ದ್ರಾ 

ಇಯ ನೆ ಅಶ್ಲುಅ೫ ಯ ಲಲಿ ಲಾ ಳು ಆEಜ 29 ಡಿಮಿಲೀಣೊಬಾರಡಔಿ 

ಅರುಬಠಿಐ ಜಅಯುಧ್ದಿ ಎ್ಷಬಿಯನಿಕುಖ ಬೂ ಜುಈಯಖಧಿ ಜಲರುಜ 

ಬಲಾಜ್ಳುಯ ಸ ಅಜಾ ೧ಳಾಉಆಗೇೆಬೆರಿ ಅಉಲಾಶುರಲಿಯೆ ಅಲ್ದಿಾ 

ಔನ ಬಲಿಜ ಅಾಂದ್ದಿಕು. ಅಖಯೊಲಿಜೌ ಬರೂ ಲೂ ಅಲ್ಲಿ 

ಅಾತಾಎಯೆ AE ಅಯಿ ಉಜಲಾ ಅಬಿಲಾಜಾಜಔಿ ಲ್ಲಿಖಲಲ್ಲಿ 

ಆಮೆಯ ಅಲ್ಕಾ ಜೆ ೮ಲಗಾಖ ಬಿಖಾಔೌ ರ್ಯಯಿಜಾರ ?ಯಜಣೆ ಜ್ವರ ತರಾ 

೮೦ ಠಾ ಲಾಈ ಸೊ ಸ್ಸ ಇಲಿಲ್ಲಜುರಿ ೧ಲಿಯು ತರ. 

ಅವ್ರ ಒಗರಿಳುವು ಶಾಲ ಅಲಿದ್ದಿಜಾು ಬಳು ೮ ಕ್ಟ ಯಲ್ಲಿ ಜರಖಯೊ 
[ಮ ಕ 

ಅಲ್ಲರಿಐಭಾಕುಖಸೊಬಂಿ ಜಟ್ಟ ಖೋ: ಲ 

ಅ. ಲಾಲಿ ಬಲಮಿಕರುಲ ಅಖಾಲ್ಲಿಕ" ಬಂಲಿಖಿಕ್ಷಿಕಾೂಶಾಾಅಲ್ಧ' ಖು 
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ಅರು ಜಾರಲ್ವಲರಿ ಲಿಲ್ರಿಜೆಲಾಈ ಅಕುಜಿ ಉಲುೂಔಔ ಲನ ತಿ ದೆ ಅರಿ 5 

ಠಿ ಬ್ರಶಿನಿಾಲಲಿ ರೇ ಈಜಿಐ ಹರಿ ದಿವಿಜ ಅಬಿ 

ಆಯ ಲಿ ಜೃಅಜುರಿಂ. ಬುಲಿ ಬದಬೆಯತಜ್ ಅ್ರಖಂಯಲಾ ಅಯಂ 

ಅ 

ಮಾಲ ಅಲಲಿ: ಜಖಲುಶುರಿ ಬಾರ್ರ್ಲ್ಲಳದ ಅಮಿಂಯಲ್ದಾ ಅಬ್ರಿಜು 

ಗಾ ಲಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಮಿಳೂಂಕ] ಶ್ಲಾಣೊಕ್ಲಿಇಲಾಬೆ Seed 
ಇ9 ೭ರ. ಲರ ಲ ಅಲ್ರಿ ಉಯಂರಎ*%ಂಎಆಸೆ ಜರ 

ಈ ಲ್ರಕ್ಲಿರೊಐಜಲ್ಲ ಧಲಟಲುಜಲದಿದಿ ರಲ್ಛಜೆ ಬಶಿಆರುಬ್ರತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಫಿ 

ಅಿಬನಕುಜೊಬೆದ ಅಲಲವ ಲಲಾಬಕು 'ಅ್ರವಿಜಂ ಉಬರ್ 

ದಿಲೆಂ ಅಲ್ಲಿ ್ಲರಿಜಂರಿ ಉಲಾಲಾರ್ವಿ ವಸೂ ಹಿಜ್ 
ಅಂ. ಅಯ ಅಲಿಶಾು. ಇಂ ಲಿ ಇಬುಾರ 63 ಅಂ ಅಶಿ ಅುಜೆಖರ 

ಅಲಿ. 

೮೫೫. 

ಅಲುಲ್ನಲೊರಲು ದಖಜಕ್ಷ ಶುಠೀೊಲ ೧ರ ಐ ಅತೆ ಅಲಗ್ವಿಜ್ 
ಖು ದಿಶೌಬಲ್ವ ರ್ಥ ಶೌ ಜಲಿಬಿವ ಬಿಬಜ್ರಾ ಖಗ EB 
ತ್ರ ಶ್ರಾಲ್ಟಾಂಲ್ಶು ಟ್ಛ ಈ ಲಿಆಾಶೂಯಜು್ ೦6೬ ಅರುಣ ಜಾಅ ಇರು 
ಅನಿಲ ಜು); ಸ ೮. ತಾರೆ ಇಲ್ಕಿಆಗೆಯಕಾ ಬಿಮಿಖಾಲಲ ಅಧಿಕ ರಬೆ 

ಆದರ ಬೂರಲಿಶಾ ಕ್ರಿರೂಲಾಈಲ್ಬ ತೊಯ ಬರಲ್ಬಲಿ 
ಹಿುರಾಅಂಕೌ ೮೮ರ ರಲ್ಡಾಃಯೆಯ ಲಿ£(€ ಜರಿಸಿ er 

ದೆಕುಬಖಅಯಕ ಶೌಚರು ಜರಲ.ಆಲೆೊರೆಜಡಿ ಬಯಿಜಾಖಾಲ್ರಿ € ಅರು 
ಇದಿದ್ದಿಐಜ್ ಜೌಜ್ಫ್ಯಾಸೆಐ. ಅಜ ಉಡಿರೂಜತೆಲ್ದಿ ಅಲೆಯುಲ 
ರಡ ಬ್ರಿಮಿಜ್ಜುಎ ಅರುಖ ರತಿಜಅಲುಲಿಹ್ಲ ರಿಖ ಅಲ್ಲಿಲೀಜಜಿ ಅಶ್ಟು 
ಅಯ ತ ಬಬ್ಬ ಇನಿ ಇಆರಿಚರಲ್ಲಿ ಅಜಜಿ ಕಾತಬಳಿಲು 
ಲಜ್ ಬ್ ಘಟಿ ಖಾಠುಲೆಯೆಕ್ಕಿ ಉತೇಕಾತಂ ಅಗೆ 
ದಾಯೆ ಕಾಪಾ ಶ್ಛವಿರರಿದ್ನ ಲ್ವಲಿತಲುಜ್ಞಐ ಅರು ಇಫು 

ಎಕ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲಿಂಅಲಳುಣೊಬೆೊಖ ಅಬ್ರುಬಂಲಲೆಕಿಬಿಬಳ ಅ 
ಠಜಲುಶಾಾಲರಿ ಬುಶ್ರಐ ೦ ಎಲ್ಫಿಜು ದಿಜೆಬ' ಎಂ ಿ ಎಕಾಲ 
i ಟಿಕಿಲಿಅಲಿ ಜುಳು. ಬಲಿ ಆ 

8 

ಆತೊಬೆ 
' ಅಮುಕಿ ಆಲುಈಯಕ್ವಾಂ ಅಶಿರೂಂಕೆದ್ದಿ ಅಲಉಲಿಜ್ಉು ಲಿದ್ದರು.. ಆಕಿ 

1.೫2 ೫2೫23 



78, ಆಅ ಅನೇೌನಿಲಲ. ಇಯಿರಾಆಗೆ ಔಸಿ ಈಜಿದ ಪ್ರಮು ತಡಿ. 

ಅಲ 

ಲ. 

ಆ ಬವಿನೀಲಜಿ3 ಔಜುಜಲ್ಲಿ ಆಬುಲಾರಿಜೆ. ಲಜ್ ಅಶ್ತಾರಾಬಡೆ ಅಶ್ಟಾ 
ಅಂಜಿ. ಲೃಬೊಬೆಐಲಿಹಲಿಹು ಲುಬುಜಾಯಖಿ ಶಾರಿ ಆರಾ ವಿಳ ಜುಜೆ 

ಅಜಯ ಈಶ್ತಾಶಯಲ್ಲಿ ಬುಶುಖರಿಶೊೊಲಿದಿ ಔಮಿಲಿ ಲಲಲು ಅದಿ 
ಎಘುಕುಣಬಲಿ ಕಲಜುಬರಲುತ್ತಾರಿ ಬ್ಲಳಿಖೊಳುಔಾ ಅಔ ಡಿಮರಿ 
ಇರು ರಿವಿಜಲಿಯ* 

ಅರೊಲಿಆಐ. ಉ6 ಜ್ ಬರಲ್ಲ ಬಲಾಶ್ಮಿಲೆ:6ಲಂಯೆ ಬಲ್ಲಿ 
ಅಜಿ ಅಖೂಾಖಾಜಾ ನ್ ಸಚಿ ಔವಶಲ್ಟ್ರಾಯೆ ೨ಅರ ಅರಿ ಆಂಲ್ರ 

ಅಕಾಯಿಆತೆ ಅಲ ೨ 5 ಜರಿಕಾಉುಧಿ ಅಲ್ಲಿ ಇ ಅಂರಿಾಖ ಲೀನ ಲಿ 

ವಿಯ ಖುಲಿ ಅಬಿ ನುಡಿ ಅಲಿ ಬೊಯೊ: ಅಲಿನೀಚಿ 

ರಬ್ ಬಿರ ಕ ಬಳಲು ಔಜಮಿಖನಿರೆಯಿ ಜಯಲ ರಿ ಬಲನಿಂಜೆ ಮ 

ಬಮಿಜುರೊ ಜಾಯ ಕರು ಈರಬಿಖಮಿರೆಐ ಅಪ ಅ್ರಠ್ರಜ “ಲುಶಾಾಖಆತೆ 

ಅಲಿಜಾಲಿಯಶ್ವಾಯ. ಬಿಜಿ ಅಕುಣಜು ಹ್ ಬಿಜಾ 

ಆಪಶ್ರುಖಲಿ ಈ ಅಲಾ ಈಖ ಅನಿಲ ಜಿಜಳುಬ ಉುಅಲಿಔ ದಿರ.ಜ್ಲಾ 

ಅಜೆ ಬರು ಕು ಈಸು ಬಯ ಜಲು ರಬಖಾಲಿ ಈೌಪೌಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಜಾಯಜಾ್ 5೦ ಬಜ್ರಿಯಅ! ಔರಿಅನನಿ ೭೦೬: ಲೆ ಬರ್ರೆೊಖುಅತಕಿ 

ಜಯ ಉಬರಾಾಯ ಅತೆ ಶುಠಂಲಅ ಔರರಾನಿರಜಾ ಅನ್ ಜನಿಕ 
ಅಯ*ಳು ಜ್ಞಖಾಮಿರಂಜಜ3 ಬಡಿಲ್ರ ಇ8ತನ್ನ ಬದಿ ಈಶಾ ಅುಶ್ರಐಚ್ 
ಎಂತ ಮಿಮಿವವಿ ಹ ನದ್ವಿ ರಜಾ ಪೌ ಆ ಬರದೆ 

ಬಲಿ ಹೋಂಲ್ಲೂ ಈ ಲೌಜನಔಲ ಅಜಾ ಲಿಔ೬ಾ ೮೬೮೭ ಜರಿಯ. 

ಕಂಪ ಅಲಂದ ರಬ ಇರು ಲಾ ನಪಶೊದಾುಜೌಬ ಅಂಬಿ 
ಬಿಜೆೋಯದ್ಧಿ ಕುಂದಿ ಉಲಾರುದ ಮಂಜಜಾ ಅ ಖಂಯದಿಜಿಅಾ ಈ 

ಅಲಗ ಗೆಯ ರಜೆಯ. ಆಲೆ ಬಪ್ರೊಶಾಂಅ3 ಬರಿಶ್ರಯಅೋಯ 
ರ೬ದಿರೂಯಲ್ಲಾ ಇವ್ದಬವಿಳುಖೊಟೋಯೆ ಬುಖತಬುವಿಅೋಣ ರಲದಿರ 
ಅಲ್ಲಾ ಅರಿಲಅ ಲ್ಲ ಒಲಿ ಒರಿ ಜೆಜೆ ಅಅ ಜ್ಞ ಓದಿದಾಗ ಅಜಿ 



ಅ ಅರೊಲಿಶಲಲ. ಇಯಾಲ ನಔ ಔೇಯಶುಲ್ರರ್ಲಿ ಲ್ರಲುಂಜಿರೆಅಐ. 780 

gy 

3 

3 ತೆ 

ಜಾಬೆರಎ%ಂಐಜನೆ' ರಿಶಅಲನುಾಜಳತಿ.  ಅಲಿ೦ಕ್ಷಿಖಾಶಅ ಕಂಜ 

ಅಜುಡಿಜ3: ಚಂ ಅರ ಅಜಜಿ ಜದ್ರೆಬೀಆರು ಕರ ಅಲಾಲ 

ಅಜಬಿಶಾಜ್ಕ್ಕಿ ಡ್ರೆರಖಿಜಗೆದ್ದಿಲಬ ಹಡಿ ಜ್ಞಾಖಾಖುಲ್ಲಿ ಯಿಲ್ಲ ಲಲುಲ: 

ಜರಿ ಬಿಲಾಜಜಾ 98 ಅನ ಬೌಎನೆಜು.  ಖುನಿಬೆಣೆ ದ್ವಿಜ್ಉಧಿದ್ದಿ. 

ತ್ರಿತಾರಾ ಔಿಕ್ಷಇಯಐ ಉಲ್ ದ್ವಿಜತೆ. ಇಆಖುಲಿಬೂಜಾಜ್ದಿ: ಅರು: 

ಎಂಕೆ. ಲ್ಲಾ ಅಉೂಾಶಾಖಿ' ಯದ ಔಜಗುಖಂಯಲ್ಲಿ ಬಂ ಜಾಜಿ ಆಲ 

ರ8ಿಅಾಆದಿ ಆರಿಸಿ ರ ೂಲಾಾರಾಜಿ: ಅಉಧೋಶುದೆಯಣ: ಆದ್ಲಿ 

ಉತಾರ್ ಮಿಬಖಜರ೨ಅಜಲ್ಲಿ: ಬಿಜ್ಗಲಿಲ್ಲ ಅನೆ ಅಲಾರಿಟುಕಾಜಾಲ್ಲ 

ಲಾಲ? ಅಜ್ಭ ಅಬಾ ಅಯಿ ಬ್ರಾಜಂ ಅಚ ಅಲ್ ಕಾಜಾರ್ ನಯ. 

್ರ್ಯಾಲಿ. ಏರ ಆಲಸಿ ಸಂಸ. 296. ಠಿ. ಅದವ: ಎಯಬನಾಜಾಢಿ 

. ಬಬಿಖಬರುವ ' ಅಜ್ರೌರುಅಸ.. ಲಿರು ದಲ್ಲಿ ಕಾಜ ದ್ರಾ ಉಸೆ; 

ರಲದ್ರೆರ ಬಿರ ಬಿಣೊಲ್ಲಿೀ Fei ಬಹ ಡೆ ಆಬಂಲೂಾಣಣೆ ಲಲಿ 

ಆ 

ಉಯಿಕ್ಟ್ರಾಯ ಲಿಖಾತಶುಶ್ ಕಜೆ ಲೂಸಾಗಿ ಬಿ ಇಡದೆ ಕುವ ರದು 

ಜಾರಿ rE ೫ಯೆದಿ' ಜು ಕುಲ ಔ ಜಿಕ ಖು? ಬಲಿಜ 
pp 

ಅಜಯ. ಐ ನಿಲ್ಪಮಿಲ್ಲಿ ರ್ವಿಆತೆ. 3ಜಾುಬಿಬಿಾಜಾಲ. ಪ್ರಜಾರು ಈ 

ಜರಾಲಿಶಾಐ ಅಜುಂಅಳ ತೀತಾ ಬ್ ಆದಿ ನಿಖುಬದರಿಲ ಯತೆ: 

ಆಸೆಯ. ಶಾ ಔಚ ಆತೆ: ಜೆಲ್ಲಿ ಕರಯ ನ್ಲಿಬಯಾಳ ಅರಿ 

ಅ.ಾಜ್ಟಾರಲ ರುಲ್ಜವಿ ಇಗ ೮೬ ಜದ ಪ್ರಣಯ ಬಳು ಚ್ಚ್ 

ಇಔಈಜೆ ಬರುಬ್ರಿವಿ ಆನಿಜಾಜಾಲ್ಲಿ ರಚನಕ್ಕಿರ6ಪ ಲಿರುತಿದ್ದಿ le: 

. ಇಅುದ್ವಿ ಆತೆ ಅಲಿದ ಬವ ದರುಜ್ರ ಎಕಾ ಇಲಿ ಶ್ರಿತಾಯಿಜುರಿ 

ಇಲ್ಲ ಸುಬ್ಜುಲ. ಅಅುಬ್ರಿಜಸ ಇಲಲಿ. ಇಲುರುಬಾಯ ಬಂ ಬಲಿಆನೆ 

ಖಲ ಹಾಜಾಕ್ಸುಯಿ ದಲ ಬಿಟಿಬುಶುವಾದ್ಕಿ ಅಲಗೆ ಆ್ಖಿಂಉಸಾಹಗಿಯ ಬತ 

ತಲುಐ ಅಲ್ವಿ 6 ಅಕುತರುವ ಬಮಿತಿನಿರ ಅಂತ ಬಮಿಶಿ೨ ರಚ್ಚಒಗೊಂ ೮ಲ್ 

0 ಖೂ ಬಿಲ ಜಲಿಖಾಜಾ್ಲು ಜಿ ್ರಲರಿದ್ರಿ ಇಜಾರುರಾಲಡುಲ್ಲ 

ಜಲುದಲ್ರ ಜಾಲಊಉಇರಸೊರಿಜ. ಎಣ 9ಇಲಿರಾಯದಿ ಓಲಾ 

ಶ್ಟಾಣಗರು ನದಲ ದ್ವಿವೆಶಾನ್ನಿ ಆಯಾ ಬ್ಖಾಾಬಿಿ ಿ ಬಿಲಕು 



786 ಆಂ ಅರೇಲಿರವಬ. ಅದಿರು ೦3 ಡಔೆವಶುದ ಅಖಾರಾಬಕಿತಿಬ: 

ಆರಿ. 

ತ್ರ 

ಅಂ] ಲಿಯೋ ಉರಿ ಸಾ ಎವಿಜಿ ಇಲಾ ಐ $೦ ಹೊಟೆ. 
ಎಟ ಪ್ರರಯಿಾಉ ಅಜರಾಲಾಬದಿ ಖುಲಿಔ ಲಾದ ಈಖ 

ಅಂ ಬಣ ಅಂಬಿಉಂಲಿಲಿ ಅಲಲಿ ಕ ಉಂರಲಾಖಾಬಾಲಿ ಲಾಲ 

ಐುರಲಾಲುಶ್ಯಾಯಿ ಕಲ ಈರಾ ಆಜ್ತುಉಲಿ ಜುರಅಜಾಕ್ಯುಖ ಕ ಆಸೆ 

“ಆಾಆಗೆ ಲಿ ಅಜ್ಜ: ಪಾಈ ಜಾರುಹಲದ್ವಿ ಇಲ್ಬಲಿಐಧಾರುಗೊಜೆ 

ಶು9 ಏಕಾ ಆಗೋ. ಮಿಾಂಿಜಡೆ ಬಲ್ಲ ಘೌ ಬಿಖಉಂಶಾಣ್ € ಅಲ್ಲಿ “ಸ್ತಿ 

ಎುಕುಣೊಬೊಯೆ ಬಲಲರು ಬಡಿದ ಖರ ಔಜೌಬದ ಲಚ್ 
ಔ೬109೦ಲ್ಬ ಅ್ರಉಯಿಕುರಿ. ಶಾೌಠ ಆತು ಲಲ ಕಲ್ಯ ಅಪ್ಪಿಕೋ 

ದನಾ ಜಃಧ್ಣಾಬಜು  ಖುಲಿಔಜ ಆಜಾದಿ ಬಜ್ರೊಶಾಂಅಸ 

ಅಲ್ಲಿನಿೀಐಜೌ ರಲ್ಪ ಗೆರಿ ಜೃಶ್ತಾರುಬಿಲು ಉರೆಅಜಾಲ್ದಿ ಅಲೆ ಉರಯ ' 

ಅರಿತ. ಅಬಲೆ ಜ್ಞಾಲಿೀಲಿ ಅಬ್ಬ ಅಲ್ವಾ ಆರುಪ್ರ9ಂ ' 

ರಾದ ಜಾಲ್ಲಿ ನಿರೂಖಜ್ ವಿತ್ ಇರಲಿಲ ಹಣ್ಣು ೭೦೪ ' 

ಉಡ ಕುಳಿತೆ ಇಲಿಬರಂಕಾಖಸೆ ಕತಲ ಔಲಔ ಜರ ಈ. ' 

ಎರಿ:  ಆಡೆಜೆ ಕುರು ಅಜಾ ಅದಿಲಿಐಟೆ' ಅಂದ್ರಾ 
ಐನೂರು] ಬಿಲಿಔಮರ ಲಲನ ಈಂರಾಾಅ 

ಐಬತಿಖೀಸೊಬ ಮಿಬಟಮಿಖ ಲ್ಲಿ ಔಯ ೃಬ್ಬಮಿಕೆಳಿಲಜೊದ ಮಿಜಬೆ 

ಮಿಠಾಯಿ ಔಟ ಜಲಶಿಶ್ರುಲ್ಲಿ ಜಟ್ರಿಬಲ್ಲಿ ಅಸತ ಅಷಿಕೆಐಜ್ಲ್ವ ' 

. ಅಮಿಂ. ಪ್ಲುಅಿಂಕುಔಲ್ಲಾ ಅಖಿಲ: ವಿಂದ] ಊಂ ಈರಿ | 

ಮಿರೂಐಔಿ ಅಬು ಅಜ ಅ್ರರಖಲುಜಾಲಿಣಿ ಲುಜಾಖಿಜಾಯ್ಸ್ಬಾಂ ' 

ಅಲಿರೀಖಔಿ ರಲೆಜ್ಜಲ್ದಿ ಕಬ  ಅರವಿಖಮಿರವ ಬಲುಜ್ದುಿ ಅಲ್ಫಿಶಿ' 
ಅಜಳಿ ಅದೀ ಮ ಲಿಜಾಔ ಕಲ ಬಜೆಯ ಲಔ 

ಬಿಜು ಠ್ಲಮಿಜ್ಞಜಡಿ ಬೆಳಿ ಜಾಜ್ನೆಜೆ 6ಜುಳುೂಯತಲೆಲ: 
ದೆ ಈತ ಇಹ ಆಾಜಜೌ ಕಹ ಅಲಖಣಂಂಲೆ ಉಪೆಕ್ಜು ಆಲ ' 



ಉಲ್ಲ ಅರೇನಿತ್ಲದಿ. ಅಯಿಕಾಖಗೆ ಲಔ (ಲಾಲಿ ಅಲುಲಣಬಿಕೆಳಲ: 787 

ಅಬಿ ಔಖಬ ಕಡ ಔಮಿಲಿಖೊಂ ಆ ಅಅುಆದಿಅ ಔಲೌಜಲ ಜಂಟ 
ಅರ ೫೫9 ಅಲಿಬನಿ ಬೆಖಕಾಜಾಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿ ಕಬಿ? ಬಲಿಬೆಳಯಗಿ 
ದಿ. ಖಿಜ್6ಕುದಲಾ ರಯ ಅರಿ ಜವಿಜಿಲಿ ಶ್ನಉ್ಗಉುಶ್ಟಾಯಿ 
ಜಟೆ ಜದಿಳಶಲಿಬಠಿ ಅಲರಿಖಳವಿಕುಂಬೆ ದಹರಿ ಅರಬ. 

. ಫಲಿಡಔ ಅಖಿಲ ಉಠೀಬ ಬ್ರಬಿಲಿ ಎಕ್ಷಿಜುರೋನಿಲ್ಲಿ ಶಭ ಲಿ 
ಲ್ರಶೌಲಿತ ಅರಿ ಕಂದ ಬಿಯಲಿಖ ಬರೋಣ] ಲೋಲ ಕಲ 
ಇಲಲಿ ಊರಿದಿಆಸೆ ಬ್ವ-ಇಸಿತ್ಜರಲಾಣಿಲ್ಕಿ ಬುಶ್ರಖಿ ೫೬೦ ಲಾಜಾ 

gy: ಜಆ್ಕಶಜರಲಿ. ಅಾಲೂಈೆ ಅಠೀಬ ಕಲಿ ಲ್ರಬಬುಜರಈೌ ಆಸ 

'ಬ.ಲಾಖೆ ಆನಬ್ರಲುಲ್ಬ ಅಿಅಅ೫ ಅದಿಲಜಾಲ್ಲ ಪ್ರಿಯಿಬ್ಲ ಊರಿ 
£5 ಉಳಿಖೊಳುದೆಜ ಈಾರುೂಂ1 ಅತಜಹುಬೆಯುಲಿಪೊ ಕ್ಷಿ 

ಲಲ್ಲಾ ಬಲ್ರೂ ಅಜ್ ಅಲಿ ಬಿಔದ್ದಿಬುಶ ಆಲ್ಫಾ ಲಿಯ ರ್ಕ 

. ಯ ಕುನಿಲಾಲರಂಂಥಿ ಬಮಿಖಿ. ಅನ್ನಲಿ ಊಯ ಅಮಿ 

ಅಧಿ ೨೮ ಈಖಿಲ್ದ ಎಲುಖಾಬಲ 28 ಬಳಿಯ ಲಿಜಾಲಲಾಬಉತ ೮.9 

“ಜಾಲಾಶುಶ್ಟಾಯ ಫೀಜು ಜಯಜಯ ಗೆ ಈೂಬೆಬಂಖಆಗೆ ಲಲಿಶ್ತಾ 

ಖಾಜಿ  ವಠಿಸಂಲುಡಲ್ಲಾ ೮೬ ರಿಖಿಬರಿಯಜುರಜಾಜಾಲ್ಲಿ ರಿ 

ಈ. ಅ. ಬರು ರಾಕಕೊಬೆ ಇಆಲಿಕು ಔರಿಶಾಬೆಜು. ಎಣ ಜಬ 

ನಯಾ. 

ಅಲರಿಸಇರುರ ಜುಲ ಬುಲಾಯಿ ಅೆಲಿರ್ರೌ ಲಕ್ರಿರೋಖರು ರದ್ದಿ 

6೬ ಕೆ ಅರಿಲಿಲುೂಗಿಹಿ ಉಪಿಲೂಲಿಬು ಕ್ರಿರೆಜಜಲಿ ಊರು. ಜಜುಸ 

ಐರೀಮೀಣಿಳು ಜುಜೆ ಅರ ಜೆ ಐದಬಿಕರು ಅಾಲರಜಿ ಲೆಜಶಿಶಾ 

ಎವಿ ಹೋಂ ರಿಲೌಬೆಲಿಜ ಅಡಿ ಖಂದಂಿ ಜಂತಿ ಕೂಲ ಒದಿ 

ಇರ್ ದ್ರಿತಿಯ ಲೃಹಿಜಾಜಾರಿ ಜಲಾಲಿ ಅಮಿ ಜ್ಞ ಲಾರ್ಮಿಲು ರಿ 

. ಅಲ ಕಾಜುಶ್ಯಾಯಿ: ಲಲ್ಲಿರೀಎಔಿ ಅಲಿೀಆಅಭ ಲಿಖುಜಔಿ ಜೂಬೂರದೆ 

ಜಲು ಲಿ ಜಾಲ್ದುವಿ ಖಶೂಳುಡಿಕ್ಲಾ ಜಂ-ಕ್ಶ್ಂ ಇಕುಸ 

83 ಕು ಇಲಖ ಆಲ ಅಶಾ ಇರು ಔಜೌ£ ಲಿಟಜ್ಜುಖ ಅಕುಕ ಮಿಖಿದು 

ಐ ಪಚೌ ಲಿಜಜುಖ ೨ಜುಸಿ ದಫನ ಬಿಬಜ್ರಾಜಿ ಇಲ್ ರಜ ಆತ ಐಜಸ್ರಾಖಿ 

೮ ಓಲ ಬ್ವಲಿದ್ದರ ಲರ ಅರು? ೪ ಅ ಲಔ 6 ಅುತಲಖ ಕಂಬು 



788 ಅಘ ಬೇಲಿಯ. ಇಯಿಕಾಆ್ೆ ರನ ಔಯ 'ಜ್ರಮಾಣಖಿ ಇಟ 

ರೆ ಅಲ್ ಇರ ಮುಜಶುಲಿಜ ಆ5ದಿ ಅದಿಲ್ಲ ಜಬಹರಿದ್ರಿ 

ರಯ. ದ್ವಿ ಬುಲಿಸಉ ಅಲ್ವ ಇಲು ಇಲ್ ಉಜಾಲ ಕಬಕ ಬಐ್ಬಲೆ| 

6 ಅಜರ ಬ್ರಲಿ ರ೦ಾಯಆತೆ ಇರೆ ಬ್ರಲಿಲ್ಲ ಅಂಜದ ಆಜ ಅ೮ರರು 

ಇರಾಕಿ ಅರ್ರಬಲುಶಾರ ಇಲ್. ಸದರಿ ಇರು ಕುಣಿ ಅಜರ ಇಯ 
ಬಿಜ] ಇರ ಆಜರಿಐಇತೆ ಇರೆ ರಶಿಮಿರುಳ ಇರ ಜಬ ಅಜೆ 

ಅಲ್ಲಾನ ಜುಯ್ ಆಂಗ ಯಶು 99 ಔಲ್ವಿಖೀಯ 9506 

ಅಣ. ಕಠ ಅಲಾರಿಜ್ ಅಖ್ಲು ತೂರಿ ಅಲಾಂಜಾಜಾದಿ, ಶೇ ರ್ 

ಅರಳ ಕಿಲ ಬಲುನಿರಿ ಕ್ರ ಅರೆ ಜರಿ ಔಯಜ್ಞಾಜಿ 

ಔಬಿ5ರು ಐಲು ಶಿ ಔಎಭಿ ಎಲಲಿ ಶಬರಿ ಕುಲಿ ಈ 

ಜಂ. ಯಿಜ್ರುಯಿ ಔಣ ಈ ಜೆಲಿ ಬೆದೆ ಎಜು ಖಾಜಿ: ಔಡ 

bp ಜರ ಘಲ್ಲು ಎಠೀಲ್ದನಿಲ ಅಲಾ ಕಣಿ 
ಅಲ. ಇಔಿ್ದಾಂಲಿದಿ ಉದ ದ್ರಿಅಲ್ಪಬು ವ ಖಳ ಲ್ಲಿಆಾಅಳಿಜ್ಞಾ. ಕೂ 

ಕರಾ ಔಶಾರಿ ಲಿಬಸ್ರಾಲ್ಮ ಮಿಮೊದಿ೨ ಈತ ಲಜಬ್ರಪ್ಧಿ ರಬಾರುರ ಇಸ್ 

ಲಿಬಜ್ರುಲ್ಪ ಉಾಜ್ಯಾಟ್ಯ ಬಹಲ ಅೃಷಿಪ್5 ಲ್ಪ ಪ್ವಶ್ಟಾಶಿಕ್ರ ಆಕ್ಟ 
೮೮೦ ಸಾರ ೮ ಅಕುಬದ್ದ ಜಾರುರಐಈ ಬೆಬಳಿಲ್ಲೂ 58 ಔರ 

ಇಲ. ಆುರ್ವಾಬಿ, ಅಜ್ಲೌಬುದ್ದಿ ಜತಿಖಾಯಬಿಜೆ ಲಿಅತಿಜು ಈ ಆಜು 

ನಕು ಬ್ಲಿಲಿಜ್ಜುಖ ಅಜ ಬಿಜಯ ಜಾರಿ ಕ್ರಉಶ್ಕಿಲೌಯಿಲ್ನಿ 

ಖನಿ ಬರುಲಿಯಲ್ಲ ಆುಔಜುಯಕಲ್ಟ ಆ 8೮೮೩9 

ಆ. ಜಾರಂಲಾಲಸಿಲ್ಯ ದರಗ ಬಿಲ್ಲಿ ಘೆ &ಲೀಂದ ಬ್ರಿತಿಜ (ದ್ವಿಜ 
೨೨ತಿಲುಜುದ್ರಿ ಆಂುರೆಯರಿ ಧಾ ು ಅದೆ ಜಾರ ಜ್ ಹಡಿ ಹ 

we. Ss ಉಬ್ಬರ: ಕ್ರಯ ಅದ್ರ 32 ಲ್ಲಆಸೊಂಜೆ ಜಬ ಲಕಾಜಾಯ 

ಕಿರಿ ಔಎಜುಮು ಜತ ವಿಜಿಗೆ ತೆ ಅಧಿ ಇರಾ 
ಠಿ. ರಿಥಿರಸಜಾರುರಳಂಕು ಅಲ್ ಲ್ಲಲಿ: ಜ್ಞುಯಿ ಜೂಜು ಜ್ಞಂಕುು ಲಿ ಛು 
ಕುಜ ಶರರ ಈಅಜಾ್ಖಯಲ್ದಿ ಜತೆ ಸಖ ಭನ ಬಾರೆಲ್ಲಾ 

ಟೆ. ಆ೬ಔರಿಯದಿ ಜಿಬಿ ರಲತ ಜಾಮಿ) ಬರ್ಲುಜ್ಞಮಿಕ್ಲು ಅಜೆ 

ಬಲಿಯಐಲ್ಲ ಆಲಿಪ್ರಲ್ಧಿ ಅಬ್ರರೆ ಕೂಲ್ ಆ: ಜಬಿಬಾಲ್ಲ. ನಲ ಅಶುಡಿ' 

ಲ ಲ ಕ ಾಾಹ್ಮಾು್ಕ್ಕೂ್ತದ 
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Bo. 

ಜಾ. 

ಔಯ. 

ಬೆಪ್ಪ. 

ಈ, 

Gv. 

ಜಿ ಪಾರಿ ದ್ರಿರಜುರಲಿ ಅಜೆಖಬು ಅಖುಅ ಎಂಬು ಎಲ್ಲಿ 

ಬಳಕುಣಿಬ ಕ ಅೂರಔ ಲ್ರಶೆಲಿಲಿ ಕಬೆಬು. «ಔಣ 
ಐ೮ಲಿಉರುದ್ದ ಕ್ರಿರೂಯಖ್ ಅಳುವಲ್ಲಿ ಕುರ ಉ೮೫್ ಬಲ್ಲಿ 

ಅಚಲ ಬಳರ್ರೌಜಔ ಅಳಲು ಇದೀಯ ಜೆ ಅಕುಜ!ಲ್ಲಿ ಅ 

ರಖಿ ಅಲುಂ68 ಅಆಲರೇೆಲ್ಲಾ ನ ನರಾಹೆಮರಅಂಜ ಜರುರು ಹ 
ಲ್ತು ಆನಾದಿ ಅಜ ಅಲ್ಲಾ ಬಿದಔಜ ಅಲಾರಿಖ್ಉ ಆನಿಜಜಿಜದೆ 

ಬಯೆದಿ: ಬಿಬಿ ಉದು ಅರಗ ಜಿಯ ಕುರ ಆಲು! 
ಅುಮುಬುರೆವಿಜೆಳಲ ಉರು ಅರುಕೆ ತಉುರ ಶಾಖುಲಯಖಯ ಸಾಕೆ ದಿ 9ರ! 
ಮೆ ಉಡಿಉಸಜಾರಾರೆಂಯಕಿ ಅಜ್ಜ ಅದಿ ರ್ಯ ಕೂಸ ಉಜ್ಜುವ ಮಿ 
ಜುತೆತುತಾರು ಜುರೂಯಿಹ್ ಶಳೀಸಂಖ ಬು3ತುಆಾರುಂ ಇದ್ರಿ ಅದ್ರ ಜೆ 

ಖ್ಯಬಿಕುಃಆರುರೇಐದಔ 9 ರಲು ದೋನಿ ಕಡು ಅದ ಅಬದ್ಧ 

ಅಕ ಈ ಜ್ಯಧಿರಃಅರಿರಂಐದಔ ವಿದಿ ಅಲುಜಿಬಲು ಆಲಿಯ. 

ಯ ಬರುತೆ ಉುಂಮುಬುಲಾಕುಅ ವೆ: ಜ್ಯಜಿಕುಖಳಾರುರೊಐದೆ ಅಲ್ಬ ಮಿ 

ಔಲ್ ಕೆಬೆಹೊಅಾಬರ ಜದ ಅಲಿಯ ಕುಬಿ ಅಜೆ ಅಮಿ 
ತೋ ಕವಿ ಆಜು! ಈ ರ ಇಡಲಿ ಯೊಉುರಲಖಾ 
ಆಯ್ದು ಪುಲಬಕುಟಿಜದ್ಧಿ ಹೋಸ br Sg ಅಲ್ಲಿಶೊಜಜಿ ಅ 
ಲಿರು ಲ್ಲಲಿಕ್ಜುವಿ ಅಜ'ಜಬುದ್ದ ಜಂ ಯರ ದಿಂಲಿ ೮6 
ಅಯ) ೮55048 ರಾರ ಲಿ.ಬ್ತಲುಜ್ಜಾಂ. ' ಆ6 ಜ್ಞಲುಉಲುಲಿಆಸಲ್ತು ಜತೆ 
*ಹಲ್ಮ ಅರಿ ವಿಬ್ರಲ೬ಗೆಅಟೆಲ ಜ್ ಅರತ ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ 
ಲಔರಬಜಳ ಜ್ಯೂ ಕಜಿಲುಲಉರ ರದಿ ಜಖಅುಂರಿಐ.. 

ಆರೆೊನಿಜಲಯಿ. ಅಜರ, ಜ್ಲುನಿಲ್ರರಿ ಬ್ಬ ಟನಿ3ಂದಿ ಬರಿಂ 
ಅಮುರು!ರ್ ದಿಯ ಅಔಿಲೂರ ಕಾಲಲಿ ಉ೮೮ಿಐಲ್ಬ ಆಕಳು 
ಪ. ಠಲಿಬಕ್ಷ ಇ09ರಲಿಎಲ್ಬ ಅಶುಬು ಪಿಕ ದ ಆಲ್ ಯಶ ಇಲ್ನಲಿಎಆಸೆ 
೮ಜುಆಗಾಜರಿ ೨೮೮ಎ. ಅಜಯ ಕ್ವಿ ಆಲದ 6೫ ಔಯ 

ಗ. ೬ AK 
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ಬಿಎಂ] ಬರಲಿ ಎಳೆತ ಇದಿ ಜೃಠೌಂರುಡಿಲ್ಲಾ ಖೆ ಅಬಿ 
ಉಬೆ ಅ್ರಲಿನಿಎ ಬೆಬೆ್ಲಿಬರುವ್ಲಿ ಅಜಜ 25 ಆಯೆ 
ವಿಖಾಲುಲಿ ಆಟಾಕಆಗೊಬೆ ಶುತಿಆಲಕುಗೊಬೂದ ಇಬಲಿಜಾಯ ಹೊಯ 
ರ೬ದಿರಜಿ ಉತ್ ಈದಿ ಬಹಶ ನಕೊಬೆಚ್ಬಾಡಿ ಹಂಜ 3. 
ಲುಲಿಲುಲ್ಧಿ ಅಲ್ಪ ತ ಅಪ್ರಿಯ ಜೌಲುಣ್ವಯ ಜಯ ಧ್ಲತಎಲಿೃು ಬಲ್ಕಿ 

.._ಬಾಲಿಯಭಿಂಿ ಪೌಲುಲೆ ಊೂಉಖ- ಅತಣ ಲ್ರಬಾಜಔರಲ ಬರಿ 
6ಕ್ಲ್ಷಿಖುಲ್ಲಿ ಬರಯ ಬಶುರೋಲ್ಲಿತಾದ್ದಿ ಲಔ ಉಳಿಆಗ ಉಲ್ರಿಲಿ ದಿ 

ಈಜ್ ದೆಂಕುಬಖ ಅಬಜಖಾಬುಂಯಜ 'ಜ್ರುಜಾಖಾಗಲ್ಲಿ ಮರಿ 
- ಲ ಅಾಅಬ'ಬಾರ ಜಲಶ್ರಾದಿ- ಅನಿಂ ೧ ಸಲಿಷನಸ ೨ ೫ “ಬಿಜಿ 

ಅಠೂಕುಖರ(8ಬಿಲೌ ಲಜರಿರಿರೊಬೆಲಿ' ಜು ೬ ಅಶ್ವ! ಮಿ ಅಕುಜಿ 

ಶಾಖಾ ಜಲಜ ಇಲ್ಲಿಎ ಲಕಾ ಸೋಬೆಂ ಬಜಾಪೆಣರಬಿಎಡೆ 

ಖಯಜಾಖಾಂದ್ಲಿ ಉಡಿಲ್ದಯಜ್ ಔದೊಜಾಬಿಶಾಾದಿಜನೆ ಖಬ್'ಲ್ಲಾಆಸೆಯ: ಅಈ 

ಐಶ್ ಅಶು ಬ್ಶಾಬ್ರಿಕುಯಿಜನೆ ಇತು ಬದಿಯ ಇ ಅಲಲ ಇನೆ 

ಆಆ ಅದಿನ್ದಿವೊಲ್ಲಾ ಶುದ್ಧಿ ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಉಪಲಿ 
ಜಣಲಾಡಿಲ ಜಔತ ಅಉ್ಪೌದುಲ ೮ Mn ಜಲಿಳಿಲ್ದಿ ಅ್ಷನಿಖಜಸೆ 

. ಬಿಶುಖಣೊಬೆ ಜಬದಿಬ್ರರುಃದ ಜರ ಈಜಿ 48 ಬಧ್ಪನ್ಸಿವಿ$ಿಕು ಬ್ರ 

ಖಲಿ ಅಜ ಔು Ao ಕರಣೆ: ಎಕ್ಷಠಕು ಅತೆ 

ಖಬುಲ್ದಿ ನುಲಿಲಿೊಟುಖಾಚಾಯಿಂದ ಅರು ಅತ ಖಯವ ಈಶ್ಕುೂಪ 
. ಉಲಿ ಬಿಖಾಜಿ ಶುಠುಅ ಜುರಬ್ಸಾಡಿ. ಐಿಔಜಿ ಆರಿಶ್ಯಧ್ಲಿ' 

ಐನಿಂಲ್ಲಿ ಬಿಚೆ ಲಿಲಜ್ರಾಳಯಸಿ ಜುರೊಬ ೦ ಜರಿ ಎಲ್ಲಿ ಶಾರಿ 
ಬಾವಿಘೊಳುವಜಾ ಹಚಿ ಆಕೆ ಐಲಲ್ರಾಶಾಈ ಆಔಶ್ಯಯಲಗಂಯ ಓ್ರೆತಲಿಜಾತಿಹ್ 

! ಕುಂ ಜಾಧಿಲ್ನ ಬಿ ಅಟುಶುಶುಯಿಂನ ಅರುಆಸಾಐಲಡೌ ರು) ಇರು 

ಆ್ಖಾಯಲ ಜಲಿಲಿಾಲಿಲಿುಕ್ಕಾ ಲ್ವಶಾಜಲಿಆಸೆರೂಯೆಯ ಕಾಯಿ ಔಎರಿಎಡಿ 

6೦ ಜಯಂ ಎಜೆ ಬತತ ಅ ನಿಎಅರಿಜುಖೋೊಬೋನ ಬರು. 

ಇಲಖ ಆಡಿ ಇಳಿಎಡಿ ಅಲಿ ಬೆಂ. ಅತ ೨.೫ ಜರಿ ಅಅಬೆಜುರ 

maT 

ಬ 4 ಔಖೌಬ ಅಳ್ಜೂಡ ಅಲಲ್ರದಿಕಇದೆ ಲಲ್ದಿಎಅತಿ ಇಲಲ ಅಲ್ಲಿ ' 



ವಃ ಅಥೊನಚಲ್ಲಐ: ಅಮರು ಲಔ ಔಯಿಶಾದನ್ನಿ ಬ್ರಲುಣಬಿಕ ಬ. 791 

ಜೆಬು ಅಅುಬುರಅರಿ ಇಲ್ಲು ಲಿದ ಆಲ ಬೋವ ಮುಟಿ ಬಳುಕ್ಕಿಬ್ಲ 
ಅದಬ್ಬಬವಿಜುಖಬಢದೆ ಬುಖತೆಎ ವಿರ ಅಲ್ಲ ಖುೂಅ ಬಳಲುದ್ದಿರೆ 

ಮಂ ಆಅ ನಿತಿ 9ಲ್ಲರಿಪಡಾಲಆಗೆಂಟೆಂ ಆಡಿಬೆಣುರ ಅರಿ 

ಆಜಾಲೆಸಬುಲ್ಲ ಅಲಭ್ಛಜಲೀ ಕಉಾಆಕೊಲೇಯ ಬುಖಳಿಖಲುಳ ಭಖುಂಣಲನಿ 

ಅರ. ಬಾಯ ಲಾಟ ಐಟಿ ಅಲಿ ಲೂಯಿ. ೮೮೮ ಬ್ ಜಿ. ಏರ 

ತಾ ಇಲಿ೭ಲಿತ ಎಲ ಇರಿ ಜದ ಬಬವೊೂಅಜರಿವ ಅಜ್ಜ ಔಲ 

ಓ.ಐ ಕ್ಞುಖಾಜಾ್ಲಿ ಆನ್ ಜದ ಅಿಜಮಿಬಿಬಿ: ಬರಾ ಸ 

ಾನಲಿಎ ಆಈಕುಣೊಬೆ ರುವ ಬಳಲಿ ಜಳ ಲಿಜ್ಅಶಿಯಲ್ಲ 
ಉಂ. ಛ್ವಜ್ನಾವಲ ಜಾರಹೂದಬಾ.. ಲ€ಕುಖಬೊದ ಈಔಜಲಅುಕಿ ಜಿಲ 

ದ? ೨೬ನೆ ಈಡ್ವಉಾಶ್ತಾಖಿ' ಆಳಾಕುೊಬೋಲ ಕೋರಿ ಅಜಯ್ 
ಪ್ರಾಯಃ ಬಿಫ್ರಿಲಾಜ್ಞಾವಿ ಅಜ ಆರಿದೆ ಅಬ ೨ ಕ ಜಿಟಿ 

ಅಜನ ಅಲ್ಲಾನ ಲಯದ ಅಜ್ ೧%ಪಕ ಬೆರಿ ಶು 

ಲಯ ಅಯಿ  ೮್ರಆಲಿ-ಆಗೋಗಲ್ಯ ಲೇ ದಿರಾಣಹ ಫಲಿಮಿನ್ಲ ಬೀಲ್ 
ಅಯ ಆಬಾ ಗ ನ ಎಲಲಿಆಕಾಸೂಬೊಂಯ ಲಿಜಾೂಂಖಾಳಿ 

ಊಂ ಲಿಆಲಿರುಂಬೊಂ ಉುತಿಯಟಿ ಖೆ ಸಖ Cue. 
ಭು 

ಬಲಿನಿತಎಜೌ ಇಬ 
ಲ ಲನ ಬಅದಿಶ್ಯ ಲ ಲಬುಶ್ರಾಕುಣ ಬದಿಜಿಬಲಿಯಜ ದರಿ 

೮೫೦೬. ಆಗೆ ಆಘುಕುಯಟೆ ಜುಲ ಔಮಲ್ಲುಖ ಲಆ೭ಕುಜಸಂಟದ ಪ್ರ. ಇಂಲನ್ವಿ 

ಲಔ ಲಿಬೆವಜಲಿ ಅ್ರಳುರಂಲ ೫೦ ಉ೭ಜಿಲಿಅಾ ಔಟ ಮೆಯ್ಯಳ್ಸು ರಿ 

ಓಲ ಜರಿ ಖಡ್ವಿಲಿಹು ಖಸಜಗ್ರೂಆಸಐ (ಗೊಬೆ ಪಣ ಜೀ? 
ದ್ದ ಟ್ ರಜಾ) ಸರೆ ಇಪ ೧೮ಲರಾಣಿಚ ಖುನಿ ಬರಿ 

ಆ ಇಲ್ಲಲಿಯಆಲಉಾಲಗೊಬೊ ಜ ಅಚುಲಿಯಕು ಅಬುಬಿಜಿಖ ೪೫ 
ಅಲಿ. ಅ್ರಧಖಯಆಸಶ್ರಾಜಿ ಠಜಿ ಜರ ಘೂಬೆಬು ಆಅಲಿಕುಖಗೋಲ'ಲ್ಲ 

ಬರದ ಬೂಖ ಅಿಜಜ್ರಾಂ% Sui ಲಲ್ಛ ಸೋನ 

ರಜ ಯರಿಢಿಲರ್ದ4ಗೊಂ ಬಬಿತಂಡಿ ೧ಲಾ ಹ ಔಎಲ್ಞು 
ಲ್ಪ. ಕಲ. ಲೂಡಿ. ಖುಲ್ಲ ಬ್ರಯ%ೌದಿಲಾಲಾರಾರಂಐಫಿ ಗ್ವಿರೂದಿಸಣೆ ಬಲಲ 

ಇಲಿ £೦9 ಅರಾ ಅಲ್ ಅಧಿ್ದಿಬಿಬಿಕಣೆ' ಕುವಿಂಬಳಿಜಿ 
AAAAA2 

೮ ವಿಪಿ: ಜಿಕ ಬ ಬ 
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೮೯೪ 

ಅವಿತ. ಅಯಿಕಾಅಣೆ ದಿನೆ ಡಡಿಜಾಯಿಲ್ದಿ ಪ್ರಜುಂಚಿತೆದ. 

ಜದ ರಲ್ಚಇತೊಡೆ ಈರಬಕ್ಷ ಜಿಟಿ? ಈುರಾಖಷ ಔರ 

ಫಲವ ಅಲಾಲ ಜಬಿಿಆೊಲ ಬಳು ಈರಾ 59 ಜಲ್ಲಿ 

ಉಧ್ದಿಖೋನ ಅುಲಾಬಿನ್ದಿ ಬೌಜೆಕಿಲಜ3ೌಜಕು ವಿಟ್ಲ ಜು 

ಕ್ ಜಾಲಾ Kುರಗೊೋದೆಕ್ಲಿ ಬಿಜಾ ಔರ ಈಲಲಿ್ಕಿ ರ] 

ಅಜರ್ ಔಖಬ ಅಲಲ ತಲು ಗೊಬೊಂ ರಜೋ 

ಆತಾಖಲಿ ಆದ್ರೀಗ ತಕ್ ಉಜೊರಿಎಲಿಎಡಿ ಜುಲು ರೋೂಐರಾ 

ಔಮಾಬಿರಬುರ ತ್ ಉಲಿ ಅಖತೆಹನ೨ಿ ಬೊಯೆದಿ. ಜಜಲಿದು 5೦ 

ಲಖಣ್ತಾಳಾಉುರ್ಯ) ೧ ಆಗೊಬಲ೦ಿಲ್ಳಿ ಎಮಕುಂಬೊವ ಇಬ 

೮೮೬೨ ಛ್ಲಬಿಜುರ ಜಾ ಅಶ್ ಅಅಯಿಕ್ಷಿ ಅಲಿರೀಜಔ ಜ್ 

ರ ಿರ್ಮೆದ್ಧಿ ಅದ್ದಿ ಆತೋ ಅಬೆಜಾವಿದೆನಿ ಜವಿಲ್ಲ 

ಎಾನಿಜಣನಿ ಅ £ಲಿಅ. ಉಡ ಅ6ಉಯಂಬರು ಎ 

ರಯ: ಎಂ ಜುಲನಿಿ್$ಖಾರತ ಗಿ ಅಯಿ ಆಬಾಲ ಅದ್ರ ಉದ್ದಿಅಲ್ಟ 

ಈಜಬ್ರೂಯೆ ಲೆ. ಅಯಿ ಅತಿ ಅಬೆುರಬಕ್ತಿ ಜ್ಞ ರ೭ಲ್ವಲಿದ್ಲಿ ಅಲಲ ಜಲಾ 

ಅಾಾವಿಬಲ್ರಾ ಶುಇಧಿದ್ವ ರಕ ( ಆಲ್ಲಕು ಈ ಧನ 6೭ ಎಲ್ಲಿ ಜೆವಿ 
ಔಲಿಎನ್ಲಿಿ ಅಳಖಿಬಾದಿಜೆ ಕಲೀ ನಲ) ಜಾಜ್ನಾಈಿಕೌ ರೂಡಿ 
; © VO ಇರ ಇ . ಇಉಲಿಸ್ತು ೧ ಲಲ ಉಜಲಿಇುಆರಿ ಲೀಿವಿಕುಖಜಾಔ ೧6 

ಅ 

ud ಖಯ ಶೌಚ ಲೂ ಇಗೆಐಿ ಎಔರ ಅೂತಾಯೆ 
ಈರಾಾಖ ಗೆ ಔವಎಲೀ್ಲಿ ಅಖತೆಜ್ತು ಶ್ರಾಲೆಬಿಜ೦ ಬ್ರಿಲ್ಸುಳಾಕ್ದುವ: 

ಉಾಸೊಡೊಹೆ ಉನ್ನಿ ಇವಿರಲ್ನಿವಿಕ್ಲು 

ಅರೊವಿತನ್ಲಿಯ. ಇಲ್ಈರಾ ಆಶು ಯಡ.  ಯಿಜಾರಕು 
ಬಲಿಯ ರುಜಾಯ್ ಅಜಿ ಅಲಿದ ಊರಲಾಲ್ಪ 

ಬಲಿಬೊಐಃ  ಬಸೆಜಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಖಾ್ಗ  ಓಧಿ8. ಅಜುೂಜುಅ 
ಅಜಲಿ ಜಬಲದೆಯು್ಲ  ಅಜಳಿಮುದ್ದಿ ಜುಖಿಣಸಂಲ್ಲಿ ಜಜದೆಯ 
ಜಿ ಲರುಬಹಾ ಔರಲಿನಿುರಿ ಐಲೂಲನೆಯ. ಲಔ ಜಿಲ 



ಳಾ 

ಈ 

ಆರತ. ಅಯಿಕಾಹತಔಡಿ ಇಗೆ (ಖಾರಿ ಅಬುಲಬಿರಅಲ 145 

ಎಬ ಬಡಿಲ್ಬ ಆೌತರಿಸೂಲುಜ್ ಅಜ್ಜು ಶಿ ನಹ. ಅಲಿಚ 

ಪ್ರದ'ಚಾರೆಚ್ಚು ಅಖಾದ್ರಿವಿಶಾ 3ಬ ಅುಶುದಐರಿ ಔಜ್ಞು ಜಲು ರಜ ತೆ 

ಅಣಕು ಪದ್ರಿಖಜ್ ಶದ್ರಾಜೆಖಿ ಅಿಷಿಜನೆ: ಅಬ್ಬ ಜೌೆಆ ಜಾಲಿಯ ಐ 

ಇಶು9 ಅ್ರಿಲಿಶ್ವಾ: ಔಎಂ್ರರಹಿದ-- ಇಡಿ. ಔೇಂದಿಖಜಾಖಿ ಅದ್ದಿ 

ಅಷ ಜಕ್ಮೆಕಲ್ತಿಜಾ £೦9 ಬಲೌಅವಿಣಿಕ್ಕಿ ಇದ್ದಿರಿ ಅಕ್ಲಿಜಡಾಲಿನಿದಿ 

ಅದೆಜ್ದಬಲಿಕುಣೊಬೆ ಎನೆ ಚಾಜಜಖರು ಅಂಬಿಯ ಕಾಕಲು ಬಿಜ 

ಎಕ ಲೋಬು ಕಬ ಔಲಿಲಾ ಆ ರಿಕವಕ್ಲಿ ಅ್ರರಯಲಿತಜಕ. ಪತ್ವಢಣಿ 

ಈ ಲಿಐಲಾಅಸಿ ಅಬಾಲ ಅಉಜರ ತಲಿನಿಪ್ಲಿ ಅ್ರಜಾಯೂಂ ಜೃ 

ಕಠಿಸೊಲೆ ಆಲಿ ೮೮ ಇಕಿ ಜಜಲಿಲೇೆ ಇರು ಔಔಂಜಾುಲಲನು 

ಲ್ರಿಜೋಯಲ್ಧ ಜುಲ್ತಿಐಂ ೦4 ಪ್ರಿಜ್ ಅಜಜಿ ಜೆರಿ ಬ್ರಿಟುಜ್ಸಾಬೆ' 

ಲಕೋಟೆ ಜಳಂ ಕುಲ್ ಕಬಡಿ ಕಶುಖುಬಿಲಾಬಾದ್ರಿಕ್ರಾಯಿ 

ಅಡಲ್ದಿಜೋರಜೆ ಎಪಾರಲ್ಲಿಮಿಕ್ಲು ಐಂ ಜಿಬಿ ಲಕುಬು ಅಜಲಲಿರ 

ಏಎಲಿಖಾಜುಜ] ಉರು ಔೆಲಿಹೆೊಜಾಲ್ರಿದಿಕ್ಸುಯಿ *5ಆ೦್ಟಾದಿಲಾ ಟ್ರಿ 

ರರಿಮಿಜಜಾ ಲದ. ಅಂತಾರ ಲ್ಲಅರ ಬಿಖಿಶುಅಲಲ ಜಾ 

ಪಿರಿ ಪೌ ಚಟ ಜ್ವಲಾಜಲಾದದ್ದಿ ಅರಿಶ್ರಾರೂರಿಜಿ ಏಲ್ಲಾ 

ಎ೦೦ ಅಲ್ಲಾಲಿಖಿ ಆರ ಈಶುಈ ಇದಿಐ ಇಆುದರೂಆಗೆಲಿ, ರ್ವ 

ಬಿಜಾ ಅ೭ರಿಲವುಳುಅೊಬೆೊಯರಾ ಪ್ರಟಣ್ನಬಬಿಕುೋಟೊಲುಲ್ಲಿ ಜ್ 

ಜಾಯೆ ಅಲ್ಲಾ, ಐ (ಈಲುೊಬೆ ಬಳಿ ಲಿಳಾಬಜ್ ಬಿರ ಕಲ್ಲು 

ರಾಬಿ ಜಾರ ಉಣುರ್ವಾಯಿ- ಎಜಿ ಕರದ &ಜುಬ ಅ: ಫಟ] 

ರಿಜಲೆಔ ಟುಜುಖಗೊಮು ಶುಠೂನ ಓಟಯಿಯುಉಯರಾಬಿಆತೆ ಅಅಲ್ಲಿಶ್ಪು 

ಹ ದಧ ೧ ೯೩ SN 4 

: ೧.೫. ಬ್ರಲಿರೊಂಜ ಅಖಾರ ಔಿಬುೂಲಿಔಿ ಬಿಲಿಜಾಜಾಲ್ಲ ಕರಾರು? 

ಅಂಜ ಲಶಬಿಜೆಬಿ ತೆ ಬಿಬಿ ಈಾ ಡಔಿಜಬ್ಣ 
ಅರಿತೆ ಛೈಲಿಖಲಿ 

ಉಬೆರ್ ಔಜೌಬ ಶ್ ಯಾಜಿ ಫನ್ಫಿ ಕೆಎ ಬಯಲ 

ರಜಾಕ ಜ್ಪರ್ರಿಇಯಕು ಮಿದೊಜಗ್ ಊಡದ. 
ಉಲಿ ಅಲ್ವೆ 

ಅತಂಕ ಕ್ರ೮೮ ಕೂಳು ಜಲಿದ್ದಿ ಬಬಿಶ್ರುಬಿ ೫396: ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ 

ಅಬ್ರಿಜರ ಈಲಿಯಿನ್ನಿ ಜುಲಿರ್ಲ ಲಿಲಿುರಲಅಖಾರ್ಕುಖಿ ಅನಿಂ ಲಲಿ 
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ಉಂ; 

ದರ5ತಲಿತ್ಲಂ |. ಅಯಾ ಅಸೆಲಿಡಿಒತೆ ಖಾದಿ ಅಸುಂಜ 8. 

ಐಳಾಉೊಬೆ ಜುಲ ಜವಿನೊಜಖಸಣಿ ಔಟ ಫಿ ರಜಾಜ: 
ಬುರ'ಖ ಆ%ುಜ್ಯುದಿ ಇಪ್ಪ: ಲಿ ಐವಿ ಬಿದ್ದ ಅಯ 
ಲು ಈತ ಅಮಿವಿಯಾಲ್ರ್ಲ ಲಿಬಿಯ: ುರೆಜಾಜಾ್ಲಿ ). ಧಂ ಅಜೆ: 

ಲು ಇಬ. ಲೂದಿಥಿ. ಅಳುಔಳ್ಞು ಜನ್ಸಿಜೂಡಜನಿಈ ತ್ತಾ 

» ಲುಶ್ರಾಲ್ಮಿಜ ರಾರ: ಜೌಾಬುಲಿಔೋಜಾಜಖಾಯಿ.. ಎಸಗಿ ಆಅ 

ಬ್ರರುಲ್ರಿ ಜುಬಿಲಿ ಲಿ೫ ಬಿಐ ಕ್ಯು ಲ೮೭೮ಆಗೊದೆಲ್ಲ ೭೦೨ 

pe ಸಹೀಚಾರೂಚ: ಆಲ್ಟ್ರೂಖೂಯಲಸ ಲತೆ ಜಲಿಜಿಐ ಬಲು ಈ 

ಯುಜ್ಞುಯ 0೧೫: ಉಪ್ರ: ಬರಿಶುಖಿಬ್: ಅಖಾಕ್ರಿಂ $ಯೆಯಿ. ಛ್ 

ಬ್ಲುಮಿದ್ರಿದ್ಣ ಈರುಲಗಲ್ರಲ ಅಲುಕ್ಟ್ರಾಅಲ್ಫಲಿಯ ಹಾಂ ಆಗೂಯೊ.ನೆ ಲಲ್ರಖಂಂಕು 
ಓಲಿಜುಬಲಿ ೭೦ಿತ ಬ್ವಜಲಾಜಾಯ್ದಿ ಬಿನುಶ್ಛು ೮ದ್ರಿರಿಲ್ಬಎ ಲೆಲಿಕ 
ಅಲ್ಲಿ ಲಾಜ್ ಎಲು ಔಲ್ಬಕಾಣ ಯ್ಲಎ. ಅಕೆ: ಖಾಜಿ 
ಅಸೊಂ ಪ್ರಯಲೀಗ ಆಕೊಲ್ಲಾಆ್ ಜ್ವರ, S ೌ ಂಶಾ ಅಡಿ 
ಲೌ ಜರಲ್ತಾ ಆ:ಔಿಮಿಕ್ಸಾಯಿ:: ಬಲ್ಳರ್ರ: ಎಲು ಅಳು ಜಿಳುಾಆಮಾಲೆ 

ಇಂರು ಈ: ಆದಾ ಇಲಲ ಆನಿ ದ್ರೀಜಾಲ್ಖ ಭಾ ಅಲೆಜುಬಿಕ್ಟಿ 

ಖುಈೂಗೆ ಖೃದಿಕಾಾಜಾರುರಂಂಔ ಈ ಅಯುದ್ಧಿ ಅಸ್ಸಿ ಆಗೆ ಅಲಿ ್ರಿಜಜಾಜ್ಸುಯ 

ಅಕ್ಷಿ ಈಗಾಗ ಅಂದ ಬ್ರಯರಿಖೆ ಅಕೊಲ್ಲಾ್ ಔ2ದಂ' 
ಜರಜ್ಞಾಇ್ಲರಿಕ್ಷುಐಿ: ಅರ 4ಘಯಜಕುು ಅರಲು ನರಿ ಬಿಲ ಇರ 

. ಅಶಾಲಿಯಿಕ್ದಾಖಿ ಅಔ ಎಲ್ಲೂದಿಖ ಅರ ಈೌಯಅುಅ 68.  ಅಂಲಚ್ಿ 

ಲಿಜಾಔ ಜೆರಿಖ ಇಲೂಲುಕೌ. Eಯಜ್ಲಾಖುಲಲದ( ಉಂ ರ9 $೮ 

ಲೂರಿವಿ ಇರುಲಿಲ್ವುರಾ ಯಯ. 

ಅ5ೊನಿತನಂ: ಉಟ ಜಔಶಲಿಲ್ಲಿ ಬನಿ ಅಲ್ಪಿರಿಯಜ'್ಲ 

59 ಜೀಗೊರಾದಿಅ್ಯಾ ಅನಿಅ ಜನಿನೆಯ ಅ್ರಲಿಳ ಅ್ರಲ್ಲಿರಿ ಅಜಲಿ 
ಔಯಿಕ್ಜುಖ ಉದ್ ಶುರ ಟಳ್ರರ್ರಿಖ ಅಂದಿ: ಖುನಿ ಅರಿ 

ಕ್ರಿ ಅರು ಶುಠಳೂಯ ಅಲಿಳೆಬ್ಟರೆ ರಿ ಜಿಡಿಯುರ ಜರಶಾಲಿಯಿಹಸೆ 



ಈಂ ಅರೇೊಲಿಆ್ಷಐ. ಅಯಿಜುಖ ರದಿ ಔಯ ಲದ್ದಿ ಅಬಾಲಜಬಿರೆಲಎ. 795 

ಈ; 

ಅಅಅ3 S63 ಜಲೆಜ್ತು ಆರ್ಷ ಜರಿಶ್ರನ್ನಿ ಉಲರಜ ಅ ಣೌ 

ಅಲಿಲ್ರ ಆಎರ.ಜಲಠಿ ಲಾಈ! ಎಂರಿಂಳಲಕುಖಂಬೆ ಅಖಲೆಕಸೆ 

'ಜಬಿಬೊಲಜ ಬದರಿ ಅಮುಕುಅಲಾಧ 59 ೭೭9. 6೮೬೫ 

'ಇಂ೮ ಅಂರಿಜಳಾಕರುಗೊಬೂಹ ಅಬಿಅಲಂರುಳ ಅಜ್ರಾಜಾಖತೆ 
'ಬಠಿಅ ಶೊಜೂಆಲಗೆಯ ಈಲರಾಆಗಬೆಲ್ಠಿ ಔಬ್ದಿಕೆ ಬಳಂ ಅಲಾ 
ಅಜಲು ಈಲ್ಲಿಜ್ಲಾ (ಕ ಗೊಬೊಜ್ ಆಜಾದ ಬಿಜಾಲಾಕ್ದುವ ೧೮೬೫ 

'ಅದಿರಿಲವಿಕುಣೊಬ ನ್ಟ 90 ಐಳ್ಳಿ ಆಸಾಜೆ ಅಂಲಿಯಆಲಕು 
. ಆದ ಲಅಾಬೆಜು ಆಡ ಅಿರಲವುಕುಣೊಬೆ ನಿದೆ 
ಅಲಾಲ ಆಕೆ ಔಜಲಿ ಬ್ರಿಲಿ ಔಬಲ್ಲಅಳಾಬೆಜು ಇಲ್ರಿಜೆ ೬ರ ಈದಿ 
ಅಜರ £೫ ಜು ಜಪತ ಅಜೆ ಅಬಿಿಖಾಲಿ ಇಲಗ. ಅಶ್ಟು ಅಅಾಲಿಆಸೆ 
ಶಾಃಜ್ಞುಖ ಅಜ್ಜೆಬುಲ್ಲ ಜ್ವಶಿಫ್ಲಿ ಅಲಲಿದೆ ಜಕುಲಿ “ಈಮಲ್ದಲದಿ ಬಿಜಿ 

«ಅಲೆ ಬೆಯಾಜಾಲ್ಲಿ ಅರು ಕುಬಿ ಜಡೆ. ಆದೆ ಬಿರು 
ಬಿಶಾಖ ಅಬಜುಜೂಂದಔ ಲಿ ಐಿಜ್ಞಜೆ ಲಳಲಕುಖಣಂಚೆ ಇರಿ ಔಐಲಿೀ 
ಅಲೆವ ರಿಲಿಸಿಜಗ ಅಲ9ರ92 ಲಿನ್ನಲಾಜಖ ಆದಔಹ ಅಲ] ಔನ 
ಅಚಖಬುಲ್ಲ ಅಠ ಲುಜಜೂಯ ಬಲ್ಲ ಲಜಲಿಬಲ್ಲ ಬಿಅಜಾರ್ವತಿ 
ಅಂ ಬಲಿಿಲಾಬೆಣ.  ಐಡಜೆ ಎಈಕುಣಬೆ ಈಜು ಖೆಲಿ ರ್ರಿ 
ಐದೆ ಅರಿ ಬಿಜ್ವಿಲಾಬೆಚು ಜಿಬಿ ಐತು ಪೂಅಯಲ್ತ ಈರ ಬರಾ 
ಜ್ಯಜಾರೆಅಬಲ್ದ ಅಈ 9568 ದಿಲುಲ ಕ್ಯಈರುರುಲಿ ಆೆಬಿಶಾ ಕಿಐಬಲಆ ಅ್ರ 

. ಈಲಿಲೂಯ ಡಿ ಲಿಶ್ಞರ ಅತವ ಇಲ್ಲೂ ಅಜಾತಿ. 'ಬಯೆರುಜಾಅಾ 
» 

ಲಾಜ ಜಯಜಯ ದರೆ ಈ ಜಿಯಲಜು ಲಾಜಾಶಾಖ ಆದಿ 

ಥ್ಟೂಹೆ ಇಲ್ಲರಿಐರ್ ಉಬೆ ಲಾಲಾ ಈ ಅರಾಲುೂ9ಲ್ಬ ತೂ 
. 'ಲ್ರಶ್ರಾವೂ ಸಾಲಾ ಐ... 'ಅಿಂಕುಜ ಅಂಕ್ಯಂಕಲಗ್ಧ ಜಿಬಿ ಶೂ ಶಶಸಲ್ಟಿ 
ಶಾಧಿ ರೂಯೆಲ್ದಿ ಕಾಖಾಜುರಾಚಯಲ್ಲ ಅಶವಿಮಿ5 ಜು ಮೆ ಉಯಿಜುರ 
ಅಯ್ದ ಅಲ್ಲವಿುಲ್ರಅರೆ ಜಲ್ಫರಾಇಶಾಗಲ್ಪಿ ಔಯಲ್ಲಿ 'ಇಳಉುಲಸಿಲ್ದುಲ ಡಲ್ 

ಇಯಿಆಗೆರಿು ರುಣಬಿಬಯಾ ಲಾಜ ಲೂಲಿಕಾ ಕುಳಿತರು 

ಉಮ 6ಔಲಾಉುಸ್ಚುಯ ಇಲ್ಲಾೂಲಲೌ ಅರಶಾಖಶಾ9 9ಎ. ರಜೆ 



79) ಔಂ. ಆತೆರಚಲಯ. ಅಅಕುಣರಿದೆೆ ದ್ರಿಐಲಾಲಲ್ಟಿ ಪ್ರ ಜಕಾರಕ9ಎ. 

ಆಂ ೬ 

'ಜಜಾರೌ” ಠಜಿ ಡಮ ಬಕುದಿಣಿ ಜ್ರ ಆತಲ್ಟ ರಲ್ಲಿ `ಬಲಾಜಗೆ ೫. ಆರದ 

ನ್ರಿರೂಯೆ ಬುೊಲ್ದಿಜಾು3 ಜೆ ಲೀಯೊಬೂಜಜ್ ಈ ಜವಿಠಲಬಲಿ ಕ್ವಿ 

೨೨೮ ಅನಿ ನುಲಿಯ ಇಲುರಾಜಯಿ6ಯ ಅಉಯಿಲ್ಲಿ ಅಲರುಕೆಂ ಇರಿ 

ಅಬ ಔ8 ಔಂ ಜಿ ಅ ಬರು ಎಹಿತಭಹಟಿದೆ ಐಲ ಅಲ್ಪ 

ಜತ ಅಂಲರವ್ವ ಬ ಬಶಿಶಾಲಖಉಲಿ ಜುಖೌಂಜಿಂಿ ಭತರ 

ಅಲುಬೆ ಎರಿ ಅಲಸತಂಟೆ ಇಜಾರಆತೆ ಜನಿನಿಂಎ- ಐಇಡಿ 
ಜಾಜಿ ಬಲಿಜ್ರಲ್ಲ ಕತಲ ತಾತ ಅಧಿ ಅಕುಖೆ ಅಅಲರೇೇಜುೂಅ) 

ಆ೦ ಹಲವ ಎಜಿ. ಅಲ್ಲರಿಎಆಲಕಾಆಸ9 ಬೊಂಗೆ ಅಜುಲರಷಿ 

ರಿಶಿ ಜಡೆ ಉಳಲುಜಾಖಿ ಶಾ ಆಲಾಂ್ಜದ್ರಿ ಅ ಪಾಜಜ್ ಬರು 

ಜು ಬ್ರೂಬೆಜಿ. ಅದೆಲ್ಲಾ ಜತೆ ಬ್ರಬಲಾಲಾ್ಟ ಎಟ ಅಬಾ 

ವಾಯ ೨. ಅರು -ಜವಿಘಜ್ಜಿಲಬ್ಲ್ಲ ಲುರ ಇದ್ದಿಲಬಜಲ್ಬ ಅ ಆಸು 

ಶ್ರಾಯಿ ಮಂನಿದೆಜವಿಳಲೂಂದಿ ನ್ತ ದಿಶಾಂ ಅಕ್ಮಲ್ ಅಲಿ 

ಎಡಿ ಜಿಮಿ ಡಂ ಶಾರದ ಔಲಶ ುಕ್ಟುಖ ಬೆಖಅಲಿ'ಲ ೮ 

ಕಲಂ ನಿಲ ಬಿಕೆಅದ ಅಕ್ಕೀದುಬೆ ಕಲಶುವಳಸಟ ಉತಾಟಬಿದಿ. 

. ಪ್ರವಿಔಿಬೂವಿಔ ಲುರ ಜ್ಞಾಅಾಜ್ ಬಕರ ನಮುೂಲಿಔಿಲುರ ಜ್ಞ ಲು 
ಜ್ಞಾನಿಬುೂಲಿಔ ಲುರೆಶ್ಲಾಖುಖಸದ್ದಿ ಅಅನಿಅ ಕೈಬರಹ ಲುರ ಪಜ ಬಿ 
ಮು ೫ಡಿ. ಉ ಆಕೆ ಉಕಾರ ಉಜ್ಜೌಯರಿ ಅದ್ದಿ ಇದಿರ ಲಿಜ್ಜು 

ಬಿ ಆಮಿ ರಡಿ ಾರಾರಐಕಾ ಬಲಲ ಅಮುಶುಲುಯಅಟ್ ಅಲ್ರಶಜವ 
R Bc eel ಆಣೆ ಅಜ್ಮಿರಾುಬಿ ಅಲ್ಲಿ ದ ಖು ಲಎಅಾದಳರ್ದುರಿ: ಡಾ ಜಅಂ 

ಐದಿಜಂ ಖು ಅ ಕಜ ಈರಿ ಅಲಲಿ ಕಹ ಲುತಲಿಆಲ ಅಜಿ 

. ಜೌಜಿನಿ ಅಲೌಖಾಡಿಆಬ ಜಲಿಲ್ ೭ ಗಿಜಿ ಶೂ ಜಬ. ಅಜ ಅಲ 
ರೆ:ರು ೨91 ಬುಲಿ ಈದ ಹಿಂ ಕಲಕು ಆಕರ ಅಿಬು ಬಲಿಜ 

ಈ ಇರಾಂರು೨9ಲ ಖಾಲರೆವಿ ಕೆಗೆ ಪಾ ಅಬು ಬಜ 

ದೆ ಅಶಾಖಿಚಸನ್ಲಿಕು ಕೈಳಕು ಅದಲ್ಲ ಆಬ್ಲಿ ಲಿಬಬಜಾಲಿಕ ಐ6 
೩೫ ಆಉಂಲು9 ಕೌಜಿಕೆಇಲ್ಲಿ ಅಈೂಶಾಜಗೆಯಲೆಬು ಅಲ್ಲಳಹಿಳುಫಿಯ ಲೆ 
ಅಠಿಕ್ಷಿಖುಯಾಲ ಈ ಬರೋಲ್ನಜ ಅದಿ ಅಜೆ ಉಕಾರ 
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ಲ). 

ಆಈ! 

ಗು 

6ಎಶಾಜ್ ಹೌದಾ ಆಗೆಐ... ಐಗೆ ಲಂಲುವಿಶಾ ಔತ ಭ್ಲಯೇಯುಜದೆ ಅ ೦% 

ಲೌ ಶು ಎವಿ ಜಾರೆ ಲು ಅಗರಿ ಕ್ವಿರ್ಪಐಕಾಜಾದ್ರಿ ಓಡಿ 

*ಅಆಸ ಅರೆಲ್ರಲ್ಲಿ ಬೊ ಬ್ಲಿಮಿಎ. ಐಲ ಉರ ಬರು 

ಇಯರು ಅಲ್ಲಿ ಬಲಿಯುರ ಆ ಹ ಆಣೆ ಜಆಜಯುರ ಜರು ಆ 
ಕ್ಹುವ ಅ್ರ್ರ3ಲಿಖ ಅಲ್ಣಶುಿ ಬೃಲಸಿಖಾು ಅದು ಅಖಸಯುಅಿಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂಲಿಶ 

ಡಿಎ ಅ3ಔಬುಳಾದು ಈ ವ ಶ್ಲಜಂಲಿಜ ಬನ್ನಿ ಲಕ 

ಅಸಲುಖಅಿ್ದಿ ಓರುರಂದಿಆು ಜನ್ನು ಅರಬ ಭುಬುಾಳ ಬಿಲ್ಲಿ ಆಚ 

ಅಲಿ ಅನ್ಷಿಳಾ ಅಅಬಿಬ್ಲಿಖೌಬಲ್ಲಿ ಬಾಶೆ ಬಲಿ ಲಖಗರ್ರಿಬುಜ್ ಹಂ 

ಮಲ್ಲ ಬಜಲಿಶಾ ಜಲ್ಲಿ ಅಲುದಔಶುಬಔಬ ೮6೦ ಲನ್ನಿಅ€ ೮ 
ಬ್ರಜಸೆಯ ಅುಖಯಾಅಜದಲ್ಲಿ ಉರಾರಿತು ಬೆದ್ರಿಫುಲ ಅಲೆಳಿರುಅಳಿಜದ್ಕ ಲಬ 

ಲೌ ಅಲಿ ಯುದದ ಅಿಅಲುೂದುಬಿಲೌ ಅಕ್ಕಿ ಅರಬಿ 

ವ ಅಕ್ಲೀಲುಬೊರಿಖ೫ ರಲ ಅಬಲಿಲಿಜನೆ ಜಲಲ 
. ನಲಿಜ್ಞಜ.  ಅಕ್ಮೀಅುಬೆ ಲಿರಲಿಡ್ರ ಲಿಜಾಔ ಈಿಜ್ಞಾರ್ಠಾಲುಬಲ? ತ 
ಖಂ ರಿಡಲಿಲು ಲರ ಅಿಖಲಿಬ ಅ್ಲಜ್ಞಾ ಜ್ಞ ಲಿಐದೀೆ ಕ್ರೋದೆವಿ ಅಲೆ 

ಎಜಿ ೮3 ಬಲಿಯು ಕ್ರಜಳಾಲಾ ರರ ಆರಿಶಲ್ಲಿ ಜವ ಆಹ್ 
ಅಲ್ಲದೆ: ಐಔಜ ಜಿಡಿ ಈಂಗಿದ್ದಿರಂಜ್ "ಅಣಿ ಲ್ರದಿರಿಈ 
ಬಜಾರು ಲಾ ಬಔಟರು ಬ್ರಾಲ್ಲಿ ಅಲಲಿಜವಿಳಕರುಣೊಬ ೫೦ 

ಯೊಜುಶಜೂ ಅದ ಅಎಸಿನಿರಲ ಲಿಖಟಖ: ಶುದ್ಧಿ ಅರೆ 
ಅರು ಜುಖ ಜ್ಯಔಲುಜರಶುರಂಜಔ ನಿಣಆಕು ದಿಖಬ ಬಯಸಿ 

ಅರು ಎಲು ಬಜಿರ್ರಿಯಇಲ ನೆ ಇರು ಅಂಜ ಪ್ಲುವ್ರೀಯೆಖಿ ಬಲಕೆ 
6ಕುಔಿಾ ಅಲ್ಲಬಿಎಲಾಲುಇನೆಂಲೊಹೆ. ಇಲುಲಲಾರಾಅ ಕಬಕ 
ರುಾಲುವೂಬಾ ಲ ಮಲಿಬೊಜುಶಾಭುೂಖಾಂ ಅಜಾ ರಿುಾಲುಪಾ 

ಇ. ಲಾರಿ. ಉಗ ಅರ ಬಿರಿಕಾಕಾನಿಖೊಐ ಲಿಖೆಎಯೆ ಜದ 

ಉಂ ಕುುಬಾರಜಾಕ್ಞುವ ಬ್ರಲ್ಲಿರೊಎದಿ ರ೮ಲ್ಲಿರೂಲ 
ಲಾಲು ಥಾನೆ ಅಲರವಿಎ್ನಿ ಲಿಶ್ಞಾಖುರಲಿಎ ಈ ರಿರೋಲಾಲಲೆ 

ನ ಎಮಿ ವಾತ 0 ಅಂಕು ಅತು ಚಾಯುಲು್ತಾಇದಿಲು, ಲಔ ಕಂದ ಲಿಲರಿದ ವಿಕ 

ಔಟ 8೬೬ 
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ಟ.೦ 
66೦ ಬಿನ ಅಉುದಿಯಲಾಲಿಲಿ)ುಶ್ತಾಬಿ.. ಪಾತಿಜ ಗಾದಿ ಬಿಡಿ 
ರುಕ್ರಿಯಜ್ ಅವಿ ಅಲುಘಾ ಶಾಸಕ... ದೆಠಣೆ ಅಿಲ್ಟಿತೆ ಲಿಪಿಬಜಂಯ 
ಎರಕ ಬಸಾಖು5ಲಿಬಲ್ಲಿ ಕ ಛಳಾಃಅಾರಾರಂಬವೆ ಅಪು 

ಟ್ರ. ಕು. ಎದಿ ಐವಿರ ಇಲಾರುಜಯಿಾಹ ದೆಲಿಜಾ ಅಲುಬಸುಲೂಜಟಿ 

6ೆಐಲಾಡಿರದ್ದಿ ಅಬ ಅ(ಕಾಚರಲಾಉುಲ್ಲಿ ಬಿದೊಲಲಳು ಔಡ 

ಬ್ಲುಲೆಖರ ಅಜಾಲ್ಸಿ ದೆದೋಲ್ಲಬಿಜಸಅಕುಸ ಅಅನಿಲ್ಲಐಜಸ 3೮ ಲ್ಲ ರಲು 

ಆರುರಖ೦ಿ ಇದುದಿಲ್ರರಾರ ಜಿಗಿ ಲ್ರರಿಚವಾಲಾ ಕಾಲಾ ಜಿ 

ಅಲಿಯ: ಜಡಿ ಎಲ್ಲಲಿಎಧಾರಾಖಕೊಬೊಂ್ಲ್ಬು ಮಲಿಲಿಎಟುಲಾಬಾ 
ಮಿರಿ ದೀಿಲುಬಲಾಂಖಸೆ ಖಜ್ಅಲಿಅಜಾಲ್ಲಿ ಶೌಠಿರ್ದಿ ಜಲಿಲಿಬೂ 

ಆಸೆ ಅಬಿಅಾಜಾದ್ದಿ ಈೆಿಜಾಕ್ಕಿಯ ಆವಳ ಅರುಬ್ಲಿಲಲುಲಿಲ ಇ ಇಕುಂಶುಅ ಅರಿ 

ಜಿಪ್ಲೌಂಯಬ- ಅವ ಅತಿಂಮಿಸಂಂಔ ಅಜಲಿಜಾುರ' ಅಠಖುರಕ್ಷಿ 
ಇರ್ರಾರಾಜೆ ರಿಹೆಂಜಾಲಿಂ ಲರ ಾಉುಲ್ಡಿ ಅಜಬಿರು ಲಿರು ಲಿಲಿ ಇದ್ದಿಅಖದ್ಯಿ 
ಜೆಲಿಶಾರಿಐದು ಲ್ರಜಅಿಖಲ್ಲಿ೨ಯೆಯ ಅಪ" ಅಶ್ರಲಿಜಾಜಿ ವಿನೆಯಜಣಿ ಬಲಿದು 

. ಆತ್ ದೆಶ ಲ್ಲಿಲಿಜ್ಜುಖ. ಅಜಜ 4 ಜುಲಖಣ್ ಅಜ್ಞಅಅುರಿ 

ಅಜಾ ಅಜ ನಿಜಾ ಎನಿರಿಖವಿಕುಣೊಬೊೋಯದ್ಧ ಮಿಲಿ ಇಲು 
ಅಜಾಯ್ತ ಅ ದಿಉುಬಜಾಯಿ ಬೆೊನಿಂಅಜಯ ಜಲ ಲಈ ಜೆ 

ಅ.ನ. ಅಬಿವಿಬುಂಯ್ ಲಳಜಸಬರಿ ಅಬರಿಐ ಬುಶಜಾಲಾಕ್ಞುಯಿ: 

ಈ) ೫3 ರಿಜಾಹ ಲ ೋಚೊಲ ಈಶ್ತುಖಾ ಧೀರ ಶಾಸ್ತ್ರಾ ಆಅಲಶುಪಣಿ 

BE ಅುಲಿಬಿದ್ದಿ ಅಸ್ರಿಹಾಹ ಆ95 ಆಈ ಲೌಈೂಆಾಜಗೆಯ* 

«ಉಡ ಲಿಔ ರುಪ್ರೆಜಿಬ್ಬದ್ದಿ ಅಅುವಿಳಲಐ ಆರುಶಾಜ್ ಅಳು] ಬಯ 
ಅಮಿಬುಖ ಅಳು ವಲ್ಪಿಣೆಲಿ ಲ್ರಾಯಿಲ ಲಾ ಅುಎಜ್ಖಯ ಅಲಾಅಸಯಡ್ಡಿ 
ಊಲತಿಲ್ಲ ಅ ಅಲನಿಂಘಾಗೂದೆ ಅದ್ಚಿಇಸಲಿ ಜುತಲುಜುಖಿ ಇದ್ದಿಜೂಲ ಬು 

ಅಲ್ಲಿ ವಿಜಿ ಬನಿಲುದಾಜಜಿ ಉದಿಲರದಿ ಜಾರ ಲಾಂ್ರಾಯಿ. 
- ಎಅಜಾಲ್ಲಿಷ ಅಲ್ಲಲಿಐವುಜುಣಿೀಬಿಣ ಲಿಜಮಿಬನ ಆ ಬಶಾರ್ಲಿ ಐಲ 
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ಸ 

ಔಡ ಕಲಿಬೊಯೆರ ಐಔಜೆ ಜವಿಡೆಆ 25೮೦5 ತಿ ಅಬ್ಬ ಬರ್ಯಾ 
ಲಔನಲಿರಾಲ್ಲ ಅಲಿಜಲ್ಲಿ ಸಾ ಯು: ಅಸೋ ಜಲಂತಲ್ಛ $೮೦ 

ಯಥಾ ಗೊ ಶಾಲ ಜೊ ಬೆತ್ ಅಬವಬಿಚಾರಿಜ?ಲ ಎ 

ಔಃಖಟ ಜಲಿಬೆವಿ ಗ್ರಿರುಯಿ ಅಿಲ್ರೀಬಜ- ಆರ ಅ9 ಲಜುಳ ಲಿ 

'ಇಅಳಿ 29 ಎಬೂಖಾಔ ರಲುಂಲರುಲಟುಿಜಾಣಯಿಾಯ ಬಬೂ] ರಜ 

ಚುರ ೫ ಲಿಲಾ ಮರು ಭ್ರಶಾ್ಬಿಾರು ಇಯು: ಖುಲ್ಲ ಅಯಿಕುಖಸೆ 

ಅನ ಅಅ 393ರ ೧53 ದೆಹ ಅರಿಶಾಐ ಅಬೂ ೨೨ ಬಜಿ 

್ರಲಿಖಾಖಾದಾಭಿಲ್ಲ ರಪುಲ್ಲಿ ಅಳಿಲಬಾರ ಬರಲಾ ಡಿಖಬ ಅರೆ ಅಂ 
ಜಬ್ಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಖುಯಾದೆ ಚುಲ್ಲಲ್ಲಲಂಐಔ ಬಿ೬೮್ಲಇಶುತಿ: ಲಿಜಲಔ 6೫ 

ಅಶು ಅಜರ ಅತಿಬಜಖಾುರ ಇಖಾಖುರೇಣಲಿ ನಧುಖಲ್ಛಲಿಬಿ ಅರಿ ಬೊದದಿ 

ಈಜ್ಖೌಬುಲ ಅತಿ ಜುಜೆ ಬಳುೂೂಬನಿಲು್ಧಿ ಶಯ ಬೂಜಾಲ್ಲರಿ ಜಾ 
ಅಶಾಬಿಬಕ್ಲಾ ಜಲ್ಲಾ ಅ9 ಆಇಲುಾಲಕ್ ಓರಿಜಾ ರಜತಿಲುಲಸಾಜಾಜಗ 
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ಅಯಸದ್ದಿ ಇಜ್ರಬಔಲೂಯದ್ಧ ಮಹಿಔಿಮಿS ಬಂದ ುಆ್ಜುಶ: ಬುೂಯಿಲ್ಲ 
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ಜನಿತ keg Sa Pl ಜ್ಞಂಯ ಯ್ ಲ್ಪ 

ಇಯೆಬ್ಲಬೆಕಿ ಸೆಜ್ಞಾನವೀ ಅಬೆ? ಭಿಲ್ಲಾಲಳುಬಿ ಅಮಿರ ಆ ಟ್ 

ಲುತಿ. 

Cozouzo:— Printed at the Wesleyan Mission Press. 
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